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OPENING 

 

Woord van welkom.  

 

Openingslied: lied 213 vers 1 en 2 (Nieuwe Liedboek).  

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

Stil gebed.  

 

Votum en groet. 

 

We zingen: lied 815 (Opwekking).  

Zangers zingen: 

 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
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Want alles is door U 

en alles is tot U, 

openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Allen zingen: 

 

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. 

 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Intro op thema. 

 

Gebed.  
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We zingen: lied 439 vers 1 (Nieuwe Liedboek).  

 

Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

Woord van vergeving: Psalm 130.  

 

3 Als U de zonden blijft gedenken, HEER, 

Heer, wie houdt dan stand? 

4 Maar bij U is vergeving, 

daarom eert men U met ontzag. 

5 Ik zie uit naar de HEER, 

mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn woord, 

6 mijn ziel verlangt naar de Heer, 

meer dan wachters naar de morgen, 

meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
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We zingen: lied 439 vers 3 (Nieuwe Liedboek).  

 

Een hart dat wacht in ootmoed 

is lieflijk voor de Heer, 

maar op een hart vol hoogmoed 

ziet Hij in gramschap neer. 

Wie vraagt naar zijn gebod 

en bidden blijft en waken, 

in hem wil woning maken 

het heil, de Zoon van God. 

 

Leefregel: Exodus 20 vers 1 – 17 (NBV).  

 

1   Toen sprak God deze woorden: 

2  ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd. 

3  Vereer naast Mij geen andere goden. 

4  Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van 

iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op 

de aarde of in het water onder de aarde. 

5  Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want 

Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. 

Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, 

en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij 

haten; 

6  maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, 

bewijs Ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 

7  Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want 

wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 

8  Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 

9  Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, 
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10  maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan 

de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt 

voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 

slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die 

bij u in de stad wonen. 

11  Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de 

aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de 

zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat 

gezegend en heilig verklaard. 

12   Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan 

wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de 

HEER, uw God, u geven zal. 

13  Pleeg geen moord. 

14  Pleeg geen overspel. 

15  Steel niet. 

16  Leg over een ander geen vals getuigenis af. 

17  Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en 

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn 

rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

 

We zingen: lied 733 (bundel Opwekking). 

Zangers zingen: 

       De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

  

mijn dag begint met een lied voor U. 

 Heer, wat er ook gebeurt 

 en wat mij mag overkomen, 

 laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Refrein: 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Allen zingen: 

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

 tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

 Refrein: 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Allen zingen: 

       En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

       mijn adem stokt en mijn einde komt, 

       zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

       tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

 Refrein 2x: 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

 

 



8 

 

Zangers zingen: 

       Verheerlijk zijn heilige naam. 

       Verheerlijk zijn heilige naam.    

 

RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment. 

 

Projectlied (melodie lied 452 Evangelische liedbundel - 

´Jezus is de goede Herder´).  

 

Refrein: 

God belooft de Vredekoning 

aan zijn volk, aan Israël, 

heel de wereld wordt zijn woning, 

Micha heeft het ons verteld. 

 

Couplet: 

Zie, de vrede zal gaan komen, 

oorlogen voorgoed voorbij, 

zwaarden weg, van ploegen dromen, 

duif van vrede, maak ons blij. 

 

Refrein: 

God belooft de Vredekoning 

aan zijn volk, aan Israël, 

heel de wereld wordt zijn woning, 

Micha heeft het ons verteld. 

 

Verkondiging (inleiding).  

 

Een gebaande weg? 
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Uit de bijbel: Jesaja 35.  

 

1 De woestijn zal zich verheugen, 

de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, 

2 als een lelie welig bloeien, 

jubelen en juichen van vreugde. 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 

met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 

Men aanschouwt de luister van de HEER, 

de schoonheid van onze God. 

3 Geef kracht aan trillende handen, 

maak knikkende knieën sterk. 

4 Zeg tegen het moedeloze volk: 

‘Wees sterk en vrees niet, 

want jullie God komt met zijn wraak. 

Gods vergelding zal komen, 

Hijzelf zal jullie bevrijden.’ 

5 Dan worden blinden de ogen geopend, 

de oren van doven worden ontsloten. 

6 Verlamden zullen springen als herten, 

de mond van stommen zal jubelen: 

waterstromen zullen de woestijn splijten, 

beken de dorre vlakte doorsnijden. 

7 Het verzengde land wordt een waterplas, 

dorstige grond wordt waterrijk gebied; 

waar eenmaal jakhalzen huisden, 

maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 

8 Daar zal een gebaande weg lopen, 

‘Heilige weg’ genaamd, 

geen onreine zal die betreden. 

Over die weg zullen zij gaan, 
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maar dwazen zijn er niet te vinden. 

9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 

geen enkel wild dier dwaalt er rond, 

ze blijven er allemaal weg, 

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 

10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.  

Jubelend komen zij naar Sion, 

gekroond met eeuwige vreugde. 

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 

gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

 

Verkondiging (vervolg).  

 

We zingen: lied 442 vers 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! 

 

Gedicht: Wij wachten op de Koning.  

 

Wij wachten op de Koning 

die ons de vrede brengt, 

ontsteken onze lampen 

totdat Hij komt! 
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Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 

 

Het vuur van onze vreugde,  

de gloed van ons gezang 

zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 

 

Wij wachten op de Koning; 

zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 

wanneer Hij komt! 

 

We zingen: lied 442 vers 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! 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden. 

 

Inzameling van gaven.  

 

WEGZENDING 
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Slotlied: Psalm 150 vers 1 en 2 (OB). 

 

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Looft God, met bazuingeklank, 

geeft Hem eer, bewijst Hem dank. 

Looft Hem, met de harp en luit, 

looft Hem, met de trom en fluit, 

looft Hem, op uw blijde snaren. 

Laat zich 't orgel overal, 

bij het juichend vreugdgeschal, 

tot des Heren glorie, paren. 

 

Zegen. 

 

 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om 

in het bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken 

en elkaar te ontmoeten. 

 

 

 

 

 


