
 

Liturgie morgendienst 13 december 2020 

 

Voorzang: Weerklank 128 vers 1 

In den beginne was het Woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 

Stil gebed 

 

Votum 

 

Zingen: Lofzang van Zacharias 1 en 4 

Lof zij den God van Israël, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Da 
vids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheên, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 

De Tien Geboden 



Zingen: Weerklank Psalm 130 vers 3 

 
Ik blijf de HEER verwachten 
en hopen op zijn woord. 
Ik wacht in al mijn klachten 
op Hem, tot Hij mij hoort. 
Mijn ziel, vervuld van zorgen, 
wacht sterker op de Heer, 
dan wachters op de morgen – 
de morgen, o wanneer! 
 

Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Lukas 1:26-38 en Math.1:18-25 

 

Zingen: Psalm 139 vers 1, 7 en 9 

Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond're macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 
Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, 
Mijn ongevormden klomp beschouwd; 
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, 
Hadt mijn geboortestond bepaald; 
Eer iets van mij begon te leven, 
Was alles in Uw boek geschreven. 
 
 

Preek Lukas 1:26-38 Maria’s adventsverwachting 



Zingen: Weerklank 47 vers 1 en 4 

 
Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 
Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 

Dankgebed 

 

Collecte 

 
 

1e collecte is bestemd voor de voedselbank.  
2e collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3e collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.  
 

Slotzang: Psalm 89 vers 15 

"'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid: 
Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'! 
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 
Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen." 
 
Zegen 

 

 


