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LOFPRIJZING EN AANBIDDING     1e Advent                                                                          
- Welkom & mededelingen 
- De 1e Adventskaars wordt aangestoken  

door Marlinde van den Berg 
 
Zingen: Opwekking 818 – Op die dag 
Zingen: Sela – Naar het licht toe 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied: Zie beamer 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg  
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Jakobus 5: 7-11 
- Tekst:  Jakobus 5: 7-8  

 
Zingen: Psalm Project 27 – Wacht op de Heer 
 
Verkondiging met als thema: ‘Wachten op de dag dat Jezus terugkomt’ 

 
Zingen: Opwekking 585 – Er is een dag 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: HIP (Hulp in Praktijk) 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Liedboek 125 – Kom, O kom Immanuël 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bij het aansteken van de  

1e kaars: 
In een wereld vol met zorgen, 
Wachten wij al eeuwenlang, 
Op een lichte, nieuwe morgen 
Hoor je ’t engelengezang? 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 27 november 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 



 

Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht 
 
Opwekking 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, 
Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, 
Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn  
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
(refrein) 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal 
dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied  
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus 
Kan genade heerlijker zijn  
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, 
Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij  
Dan zien we Uw macht en Uw 
pracht 
Op die dag 
(refrein 2x) 
 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
(refrein) 
 
Sela – 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. 
 
(refrein) 
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. 
(refrein) 
  
Er is vrijheid 
om op weg te gaan, 
te ontdekken wie God is. 
Het mysterie 
van een God met ons, 
ook in onze duisternis. 
 
Kinderlied 
Zie beamer  
 
Psalm Project 27  
God is mijn licht mijn heil wie zou ik 
vrezen, 

ik steun op Hem, verlaat mij op de 
Heer. 
Veilig bij God hoef ik niet bang te 
wezen, 
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt 
neer. 
 
(refrein) 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol 
ontvangt, 
die veilig in zijn huis mij bergt en 
hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw 
wegen, 
wees mij een gids die veilig mij 
geleidt. 
Antwoord mij God en geef mij toch 
uw zegen, 
U die voor mij de weg al hebt 
bereid. 
(refrein 2x)  
 
Opwekking 585 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn 
bruid, 
die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn 
kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
 
Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, 
amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid  
 
Refrein: Spoedig…. 
 
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. 
Wees 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! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Gods zegen voor jou – Sela 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam 
van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van 
Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 


