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  LIEDERENBLAD 
Zondag 18 december 2022 (4e advent) 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw 
Organist : Anton 
Thema: ‘God maakt zich klein’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
4e adventskaars  
wordt aangestoken door Daniel Bakkenes 
 
Lied 84a :1,2,3 en 5 (LB2013) 
1.Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
2. Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
3.Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomen dal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
5.De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Gebed  
 
Lofprijzing: (Opwek. 136) Abba Vader  
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

  
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
  
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 

 

Lied 157a (LB2013) 
 Mijn ziel maakt groot de Heer 

mijn geeest verheugt zich zeer 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien 
goedgunstig aangezien 
en deed mij grote dingen 

    
   Van nu aan, om wat Hij, 
   de sterke deed aan mij, 
   zullen mij zalig prijzen 
   alle geslachten saam, 
   want heilig is zijn naam 
   Hij zal zijn trouw bewijzen 
 
   Zijn arm verstoot met kracht 
   de groten uit hun macht 
   de vorsten van hun tronen 
   maar Hij maakt kleinen groot 
   en zal met overvloed 
   de hongerigen lonen. 
 
   Hij heeft het lang voorzegd: 
   aan Israel, zijn knecht 
   zal Hij genade schenken 
   en Hij zal Abraham 
   en al wie na hem kwam 
   in eeuwigheid gedenken 
 
   Geboden 
 
   Psalm 34 :5 en 6 (NB) 

5.Komt kindren, hoort mij aan. 
   Wie vindt een leven lang en goed? 
   Hij die Gods wil met vreugde doet 
   en in zijn dienst wil staan. 
   Weerhoud uw tong van kwaad 
   zodat gij niemand schade doet. 
   wijk van het kwade en doe goed, 

sticht vrede metterdaad. 
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  LIEDERENBLAD 
6.Wie houdt het rechte spoor, 
Gods oog is hem een vriendlijk licht, 
en wie zich smekend tot Hem richt, 
vindt bij Hem open oor. 
Maar Gods geducht gelaat 
treft alle bozen met zijn vloek. 
Hij delgt hun namen uit zijn boek, 
hun heugenis vergaat. 
 
Voorbeden en gebed  
 
Kinderenmoment  
 
Kinderlied: HH 389  
[refrein] 
Ben je groot of ben je klein, 
of ergens tussenin? 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun, 
of ben je blank of bruin? 
God houdt van jou! 

 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet. 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
1e Bijbellezing: Micha 5 :1 - 4 a (NBV21) 
 
Lied 498 :1 en 3 (LB2013) 
1.Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
3.Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
2e Bijbellezing Lukas 2 :1-5 (NBV21) 
 
Joh. De Heer 600ª  
O kindeke klein, o kindeke teer, 
uit hoge hemel daalt Gij neer;     
verlaat uw Vaders heerlijk huis, 
wordt arm en hulploos, draagt een kruis. 

O kindeke klein, o kindeke teer. 
 
O kindeke klein, o kindeke teer, 
Gij zijt onz´ uitverkoren Heer. 
Ik geef U heel het harte mijn; 
ach, laat mij eeuwig bij U zijn. 
O kindeke klein, o kindeke teer. 
 
Verkondiging 
 
Psalm 149 :3 en 5 (NB) 
3.De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
5.Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's Heren naam. 
 
Dankgebed 
 
Collecten: 
 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: Lied 442 (LB2013) 
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
  
2.Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Zegen:  
 


