- Zingen: Opw 576
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BELIJDENIS EN DOOPDIENST
2e Advent
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Aansteken 2e adventskaars
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

1
Als wij samen U aanbidden
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open,
Heer, neem de ereplaats;
wij heffen onze handen naar U op.
Refrein:
Immanuél, God zelf is met ons. )
Vredevorst, machtig God,
)
de allerhoogste heer.
) 2x
2
Zie hoe, als wij voor Hem zingen,
de hemel opengaat
en als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig,
dat Sion U aanbidt,
de koning die voor eeuwig heersen zal!
Refrein:

- Stil gebed, votum en groet

- Zingen: Opw 780
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
en verlangt naar zijn Woord.
Refrein:

)
)
) 2x
)

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

)
) 2x
)
)

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

)
)
) 2x
)

Refrein: (2x)
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

U kunt gaan zitten

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg
- Zingen: JdH 150 : 1 t/m 3
1
Welk een vriend is onze Jezus
die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer
2
Leidt de weg soms door verzoeking
Dat ons hart in 't strijduur beeft
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij die ons lijden draagt
Jezus biedt ons aan genezing
Hij alleen is 't die ons schraagt

3
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneergedrukt door zorg
Dierb' re Heiland onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg
Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot de Heer
in Zijn armen zijn wij veilig
Hij verlaat ons nimmermeer.

- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: Jesaja 40 : 1 – 11
- Zingen: Ps 130 : 1, 3 en 4 (n)
1
Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here, red!
3
Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.
4
Gij al Gods bondgenoten,
ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten,
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding;
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

- Verkondiging
Tekst: Jesaja 40 : 9c
- Zingen: Gz 122 : 1 t/m 5
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.

VIERING BELIJDENIS EN DOOP
- Inleiding belijdenis
- Zingen: ELB 188
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

- We belijden en spreken
ons geloof uit (staande)
- Belijdenisvragen en -antwoorden
- Het Ja-woord, handoplegging,
persoonlijke tekst en doop
- Zingen: Gz 392 : 1, 3 en 4 (staande)
1
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer
straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
3
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan
Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de
Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge
mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

- Vraag en antwoord gemeente
- Overhandiging kaart en geschenk
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: diaconie
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
- De kinderen komen terug
- Projectlied: Dragers van Gods
licht te zijn
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.

- Gesprekje met de kinderen
We gaan staan

- Zingen: Opw 746
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou.

- Uitzending en zegen

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten
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2 Advent
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 60
1
Voor Uw liefde, Heer Jezus, )
dank U wel.
) 2x
Wij aanbidden U, Heer,
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.
2
Voor Uw Woord van genade, )
dank U wel.
) 2x
Heer, U maakte ons vrij,
in Uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.
3
Wij aanbidden U, Jezus,
)
Zoon van God.
) 2x
Vul ons hart voor altijd,
met Uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.
4
U bent heilig, heilig,
)
heilig Heer.
) 2x
machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
5
Maranatha, Heer Jezus,
)
kom terug.
) 2x
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.

- Zingen: Ps 149 : 1 t/m 3 (n)
1
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
2
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil’ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.
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.

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: 1 Johannes 1 : 1 – 2 : 2
- Zingen: Gz 313 : 1, 2, 4 en 6
1
Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2
Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.
4
Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.
6
Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkre tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

- Verkondiging
Tekst: 1 Johannes 1 : 3 en 4
Thema: Feest van verbinding
- Zingen: Opw 249
1
Heer, wat een voorrecht om in liefde te
gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard
te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw Woord maakt uw wegen
bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
2
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:

DANK EN GEBED
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: diaconie
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
- Zingen: Ps 68 : 7 (n)
7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

GA DAN HEEN
We gaan staan

- Geloofsbelijdenis
- Zingen: Gz 393
1
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
4
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

- Uitzending en Zegen
beantwoorden met NLB 425 : 1, 2
1
Vervuld van Uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar Uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
2
Om daar in genade
Uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
Uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

