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LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                            2e Advent                                                   
- Welkom & mededelingen 

 
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet  
 
Zingen: Liedboek 117: 1,3,5 en 7 Hoe zal ik U ontvangen 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Jesaja 2: 1-5 

 
Zingen: Psalm 122: 1,2 en 3 (o) 
 

Verkondiging met als thema: Een visioen van vrede in oorlogstijd! 
 

Zingen: Liedboek 285: 1,2,3 en 4 Geef vrede  Heer geef vrede 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 

- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Dorcas 
                                                      2e collecte: Kerk 
                                                      3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 

- Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid 
 

- Uitzending en Zegen 
 
We antwoorden met: NLB 415: 3  
 
3  Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Psalm 27 
1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn 
God en Here! 
Waar is het duister dat mij 
onheil baart? 
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Mijn hoge burcht is Hij, niets 
kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel 
bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij 
verbindt 
en op mij loert opdat zij mij 
verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en 
overval: 
het is de Heer die mij behouden 
zal! 
 
2. Een ding slechts kan ik van 
den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij 
eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met 
gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik 
leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn 
schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een 
verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en 
zuiver is 
zijn licht, verlichtende de 
duisternis. 
 
Liedboek 117 
1.Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
3.Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons 
verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
 
5.Zo diep waart Gij bewogen: 
Gij daaldet van uw troon; 
uit godlijk mededogen 
zocht Gij der mensen woon, 
Gij die de last der volken, 
hun plagen duizendvoud, 
wat niemand kan vertolken, 
in liefde omsloten houdt. 
 
7.Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 
 
Psalm 122 

1.Ik ben verblijd, wanneer men 
mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij 
staan 
Gereed, om naar Gods huis te 
gaan; 
Kom, ga met ons en doe als 
wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze 
voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar 
beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers 
kunstwerk groeten. 
 
2.De stammen, naar Gods 
naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk 
zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst 
getuigt; 
Waar elk Zijn naam belijdt en 
roemt; 
Want d' achtb're zetel van 't 
gericht 
Is daar voor Davids huis 
gesticht; 
De rechterstoelen staan daar 
binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wèl, die u 
beminnen. 
 
3.Dat vreed', en aangename 
rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek 
ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist 
verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u 
gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning 
houdt, 
Zal ik het goede voor u 
zoeken." 
 
Liedboek 285 
1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 
2.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
4.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
Opwekking 71 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt 
werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag 
begint, 
en het licht het van het duister 
wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt 
werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag 
begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
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