
Liturgie avonddienst 13 december 2020 
 

Voorzang: Weerklank lied 128: 5 

 
Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 
 

 

Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 77: 6 en 7 

 
"Zou God Zijn genâ vergeten? 
Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hij Zijn barmhartigheên 
Door Zijn gramschap afgesneên?" 
'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven; 
Maar God zal verand'ring geven; 
D' Allerhoogste maakt het goed; 
Na het zure geeft Hij 't zoet." 
 
'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de HEER heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken; 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 119: 25 

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 

Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 

Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 



Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 

Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 

 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
 
Schriftlezing:  Jesaja 40: 1 – 11 Mattheus 3: 1 - 3 
 
    
Zingen: Lofzang van Zacharias vers 2 
 

God had hun, tot hun troost, gemeld, 

Hoe Zijn genâ ons redden zou 

Van onzer haat'ren wreed geweld; 

Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw; 

Nu toont Hij Zijn barmhartigheid, 

Van ouds den vaad'ren toegezeid, 

En dat Hij wil gedenken 

Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed, 

Dien Hij weleer aan Abram deed, 

Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet. 

 
Preek “Een stem die roept!” 
 
Zingen: Weerklank lied 109: 1, 5 en 7 
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt U zijn ontmoet? 
O, ’s werelds hoogst verlangen, 
U bent mijn hoogste goed. 
Wil zelf uw fakkel dragen 
ook in mijn duisternis, 
opdat wat U behage 
mij klaar en zeker is. 
 

U was zo diep bewogen: 
U daalde van uw troon. 
Uit Godd’lijk mededogen 
werd U een mensenzoon. 
U die de last der volken 
hun zorgen duizendvoud 
die niemand kan vertolken, 
in liefd’ omsloten houdt. 
 
 



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. 
 
Dankgebed 
 
 
Collecten 
 

 
 

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.  
 

 

Zingen Weerklank lied 112: 1 en 2 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
 
Zegen 


