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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 11 december 2022  
3e  Advent  (Viering H.A.)  
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist: Kees  
Thema: “Mijn leven is jouw leven..” 
 
Lied 463 : 1,2,3,4, 5 en 7 (LB2013) 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 107 :1 en 3 (LB1973) 
1.Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
3.Zij moeten God aanbidden, 
rondom zijn altaar staan, 
omdat Hij in hun midden 
zijn wonder heeft gedaan; 
maaltijd en lafenis 
meer dan zij durfden dromen; 
de last van hun gemis 
heeft Hij hun afgenomen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
3e adventskaars  
wordt aangestoken door Eden en Sion Hop 
 
Lied 1005 :2 (LB2013) 
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
Opwek. 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
refrein 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
 
refrein 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 
 
refrein 
 
Gebed  
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Ruth 1 (NBV) 
 
Lied 463 : 1,2,3,4, 5 en 7 (LB2013) 
1.Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
  
2.Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
  
3.Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
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  LIEDERENBLAD 
4.Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 
  
5.Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 
  
7.Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 
Verkondiging  
Tijdens de verkonding  Filpje : Stef Bos 

“Mijn land is jouw land” 
 
Gezang 124 :1,2 en 4  
1.Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

  
2.De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
4.De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

  
Viering H.A. 

 
Onderwijzing 

 
Geloofsbelijdenis (Gezongen) ELB.274a 
1.Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde 
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 
onze Here, 
die ontvangen is van de heil'ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de 
doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden, 

ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke 
Kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 
Gebed  
 

Lied 451 :1,3 en 4 (LB2013) 
1.Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 
3.Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
  
4.Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 
Viering H.A. 
 

Opwek 527 (Licht in de nacht) 
Licht in de nacht: 
een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst en pijn lag  
op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
  
Prijs nu zijn naam,  
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
   
Wat Hij ons leert  
is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt  
verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
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Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten: 
1e Hospcie Jasmijn Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Gez. 127 :1 en 2  
1.Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

  
2.Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
Zegen:  Beantwoord met gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


