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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 4 december 2022  
2e  Advent 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist: Thom. L 
Thema: “Overgave! In vertrouwen gehoorzamen..” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 117 NB (LB1973) 
1.Looft, alle volken, looft den Heer, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
2e adventskaars  
wordt aangestoken door Job van Hoof. 
 
Lied 1005 :1 (LB2013) 
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging  
 
Opwek. 815 (Vul dit huis met uw glorie) 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
Refrein: 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
 
 
 

Opwek. 780 (Ik zie uit naar de Heer) 
Ik zie uit naar de Heer. ) 
Ik zie uit naar de Heer. )                                      
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 
en verlangt naar zijn Woord. ) 

Refrein : 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Ik zie uit naar de Heer. ) 
Ik zie uit naar de Heer. ) 
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 
en verlangt naar zijn Woord. ) 

(Refrein) 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. ) 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 2x 
meer dan wachters uitzien naar de morgen.  

Ik zie uit naar de Heer. ) 
Ik zie uit naar de Heer. ) 
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 
en verlangt naar zijn Woord. ) 

(Refrein 2x) 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Gebed 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Kinderlied Opw. Kids 112 (Hé, luister mee!) 
Refrein: 
Hé, luister mee  
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal  
uit het boek van God. (2x) 
  
Net zoals je elke dag  
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet  
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen  
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren  
en zo groei je telkens weer. 
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  LIEDERENBLAD 
Luister maar mee  
en doe maar mee, ja! 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
1e Bijbellezing: Lukas 1 :26 - 38  
 
Lied 433 (LB2013)  
1.Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 
  
2.Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
  
3.Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
  
4.Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
  
5.Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
2e Bijbellezing: Mattheus 1 :18-25a (NBV) 
 
Gezang 121 :1,3 en 4 (LB1973) 
1.God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 
3.Gij machtigen der aarde, 
't is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 
Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan 
zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, 
die doet Hij ondergaan. 

  

4.Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liedren zonder tal! 
 

Verkondiging 

 
Gezang 132 (LB1973)  
1.Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profetenmond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
  
2.Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
  
3.Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 
Dankgebed en voorbede 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Kinderoppas en nevendienst 
 
Slotlied: Opwek.710 (Gebed om zegen) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

  als de Bron van leven, 



 
 

 
 

 3 

  LIEDERENBLAD 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
Zegen:  Beantwoord met gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


