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LOFPRIJZING EN AANBIDDING     2e Advent                                                                          
- Welkom & mededelingen 
- Aansteken van de 2e Adventskaars  

door Manny Elzinga 
 
Zingen : Opwekking 797 – Breng ons samen  
Zingen: Sela – Een toekomst vol van hoop 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 

- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

Kinderlied: Komt als kind in onze nacht 
- Kinderen gaan naar Bijbeluur 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg  
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Klaagliederen 3: 22-45 & 55-57 

 
Zingen: Psalm 77: 1,2,3  
 

Verkondiging met als thema: Vergeet God genadig te zijn? 
 

Zingen: Opwekking 382 – O Heer, de nacht komt over ons  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

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

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 429 – God wijst mij een weg 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bij het aansteken van de  

2e Adventskaars. 
Zelfs in ‘t land van melk en honing, 
Wachten mensen al zo lang. 
Wanneer komt toch onze koning? 
Wanneer zijn we niet meer bang? 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 4 december 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 



 

Hij zal alles anders maken, 
Tot de hele wereld lacht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
 
Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de 
Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde 
zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van 
de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan 
ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt 
 
(refrein) 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en 
gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd  
Wij bidden om vrede, verzoening 
en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan 
het geheim 
Om samen Uw kerk en van 
Christus te zijn, (refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw 
eer 
Heer, geef vrede die ons 
samenbindt 
Vader, maak ons één (2x) (refrein) 
 
Sela- Een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
(refrein) 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
(refrein) 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 

Op het einde van de nacht 
(refrein) 
 
Kinderlied 
In een wereld, soms zo duister 
Wordt al eeuwenlang gewacht 
Op een nieuwe morgen, luister 
Hoor je ’t lied al door de nacht 
God belooft een nieuwe wereld  
Al ons wachten wordt beloond 
Hij zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
 
(refrein) Gloria, gloria 
God zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
Gloria, gloria 
God zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
 
Psalm 77 
1.Roepend om gehoor te vinden, 
om bij God gehoor te vinden, 
roep en smeek ik onverpoosd, 
maar mijn ziel blijft ongetroost. 
Nu de druk mij overmande, 
hef ik tot de Heer mijn handen, 
maar 't gedenken is mij pijn, 
nu ik zonder God moet zijn. 
 
2.‘s Nachts doet Gij mijn ogen 
staren. 
Denkend aan het spel der snaren, 
aan de dagen van weleer, 
vindt mijn hart geen woorden meer. 
En ik vraag aan mijn gedachten: 
laat de Heer voor immer smachten  
Neemt Hij hen die smekend staan 
niet meer in genade aan ? 
 
3.Zou de Heer zijn volk verstoten ? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten ? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij ? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei ? 
Kan God zijn gena vergeten ? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 
 
Opwekking 382 
O Heer, de nacht komt over ons.  
Het grote oordeel wacht 
tot U zult spreken. 
O Heer, kunt U nog aanzien 
hoe uw liefde wordt veracht, 
hoe mensen breken? 
 
Refrein: 
Ontferm U Heer.(Ontferm U Heer) 
Vergeef ons Heer. 
Genees ons Heer 
en maak uw kerk weer nieuw. 
Herstel het recht. 
Geef vrede. 
Doorstroom het land 
met uw gerechtigheid. 
 
O Heer, waar is de vredesduif, 
of zijn haar vleugels lam, 
voorgoed gebroken? 
O Heer, wij bouwen oorlogstuig  
en kinderen gaan dood 
van brood verstoken. (Refrein) 
 
O Heer, de macht van 't duister 
doet zijn gif van angst en haat 
op aarde stromen. 
O Heer, laat ons ontwaken 

met de liefde die bevrijdt. 
Laat uw rijk komen.  (Refrein) 
 
O Heer, toch zal het kruis voortaan 
als baken van de hoop 
boven ons land staan. 
Door het vuur 
zal men uw schoonheid zien 
en zal uw volk opnieuw 
voor U in brand staan. (Refrein) 
 
Opwekking 429 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens 
bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg (2x) 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de 
woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws 
vandaag. 
 
Refrein: God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens 
bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg (2x)  
 
NLB 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 


