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LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                          2e ADVENT                    

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Sela – Naar het licht toe  
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Kindermoment 

Zingen: Wees niet bang, ik roep je bij je naam 
 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Psalm 25: 2 en 4 - orgel   
  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Muzikaal bezinningsmoment: Lofzang van Maria  
- Bijbellezing: Lucas 1: 26-56 

 
Zingen: Liedboek 125 – O kom, o kom Immanuel   
 

- Verkondiging met als thema: God maakt gewone mensen belangrijk! 
 
Zingen: Opwekking 534 – Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt 
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 806 - Soeverein 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 5 december 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bij het aansteken van de 2e 
kaars: 
Twee kaarsen mogen branden. 
hun licht schijnt warm en zacht 
voor mensen in het donker, 
als lichtpunt in de nacht. 
 
Naar het licht toe 
Kom tevoorschijn 
uit de duisternis. 
Doe gerust een stap vooruit. 
 
En vertrouw maar 
dat het veilig is. 
Jezus zelf nodigt je uit. 
 
Wij lopen naar het licht toe.  
(licht van de wereld) 
Wij lopen naar het licht toe. 
(licht van God) 
 
Als je twijfelt 
hoe je verder moet, 
als je niet meer weet waarheen. 
 
Kom dan bij ons. 
Wij zijn ook op zoek. 
Loop de weg toch niet alleen. 
 
Er is vrijheid 
om op weg te gaan, 
te ontdekken wie God is. 
 
Het mysterie 
van een God met ons, 
ook in onze duisternis. 
 
Wees niet bang 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En al zou je door het vuur gaan 
je brandt je daar niet aan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En al ga je door rivieren 
Ze spoelen ze jou niet weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Heel de weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 

Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En als de anderen je plagen 
Misschien de hele klas 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Ik hou je vast 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Voortaan 
 
Psalm 25 
2.Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
4.God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond 
gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem need'rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 
Liedboek 125 
O kom, o kom, Immanuël 
Verlos uw volk, uw Israël 
herstel het van ellende weer 
zodat het looft uw naam o Heer 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij Immanuël 
 
O kom, Gij wortel Isaï 
verlos ons van de tyrannie 
van alle goden dezer eeuw 
o Herder, sla de boze leeuw 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt 
en maak uw licht alom bekend 
verjaag de nacht van nood en 
dood 
wij groeten reeds uw morgenrood 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom 
dat wij betreden uwe poort 
Jeruzalem, o vredesoord 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 
 
Opwekking 534 
Jezus, 
Gods heerlijkheid verschijnt, 
De Mensenzoon, 
de Zoon van God 
zal Koning zijn. 
Jezus. 
Hij offerde zichzelf; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 

Hij is de Heer! 
 
(Refrein) 
En zijn koninkrijk kent geen grens 
en haar heerlijkheid kent geen 
eind, 
nu de majesteit en luister 
van de Vredevorst verschijnt, 
Hij zal koning zijn. 
Hij zal heerser zijn 
en regeren met macht 
en in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid 
verschijnt. 
 
Jezus. 
zo lief had Vader ons, 
Hij was Gods trouw, 
Hij was Gods Woord, 
aan ons getoond. 
Jezus, 
beeld van Gods heiligheid; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
(Refrein) 
 
Opwekking 806 
Er ligt hoop in onze tranen, 
er ligt kracht in ons verdriet. 
U ontmoet ons als een Vader 
en doet onze angst teniet. 
U bent werkzaam als wij 
wachten. 
U heiligt ons steeds meer. 
Boven al onze gedachten 
leert U ons vertrouwen, Heer. 
 
Refrein: 
U geeft ons hoop en voorspoed. 
U vergeet uw mensen niet. 
U bent er in het vuur en in de 
vloed. 
Uw trouw is voor eeuwig. 
Uw liefde houdt stand. 
U bent soeverein, o God. 
 
Onvoorstelbaar is uw wijsheid. 
Wie begrijpt uw wegen, Heer? 
U troont hoger dan de hemel 
en toch knielt U bij ons neer; 
diep bewogen met wie pijn lijdt 
en door niemand wordt gehoord. 
U omringt en ondersteunt mij. 
Mijn vreugde vind ik in uw Woord. 
(Refrein) 
 
Ook wanneer de vijand ons 
beschadigt: 
U keert het voor ons om, 
U geeft ons reden om U te eren. 
Ook al voert de weg door diepe 
dalen, 
uw trouw blijft steeds bij ons. 
U geeft ons reden om U te eren. 
(Refrein) 
 
Uw trouw is voor eeuwig. 
Uw liefde houdt stand. 
U bent soeverein, o God. 


