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  LIEDERENBLAD 
Zondag 4 december. 2022  
Avonddienst 18.30 uur 
Voorganger: Prof. Dr. W. Verboom 
Organist/pianist:  Niels 
Thema:  “En het geschiede” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Gez. 125 :1 en 5  
1.O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
5.O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 99 :1 en 2 (OB) 
1.God, de HEER', regeert.  
Beeft, gij volken eert,  
Eert Zijn hoog bestel,  
Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont;  
Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege!  
 
2 God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot.  
Aller volken macht,  
Niets bij Hem geacht;  
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof  
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen.  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 98 :1 en 4 (NB) 
1.Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 

   voor alle volkeren op aarde. 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
 4.Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken weest verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid 

 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezingen: -Lukas 2 :1 - 7 en  

                             Openbaring 21 :1 - 8 
 

Gezang 117 :1,4 en 7 (LB1973) 
1.Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

 
4.'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 
  
7.Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 

 
Verkondiging:  

  
 Psalm 79 :6 en 7 (OB) 

6.Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis 
kwijnen, 
Laat hun gekerm voor Uw gezicht 
verschijnen. 

    Bevrijd hen, die gedreigd met 
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doodsgevaren, 
Op Uwe hulp met smekend' ogen staren. 
Vergeld den wreden smaad, 
Waarmee des nabuurs haat, 
Uw mogendheid dorst schenden. 
Geef hun, o Opperheer, 
Die zevenvoudig weer; 
Zie neer op onz' ellenden.  
 
7.Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten; 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten. 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
3e Kinderoppas en nevendienst 
 
Slotlied: Gez. 231 :1,3 en 4 (LB1973) 
1.Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met liedren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 
 
3.U, die als Heer der heerlijkheid 
verreKinest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 

  
4.Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 
 
Zegen  
 
  
 
 

   
 
   
   
  


