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Liturgie voor de eredienst van zondag 5 december 
2021 

WOORD VOOR WEEK 
Richt je op en hef je hoofd,  

want jullie verlossing is nabij! Lucas 21:28 

 

Orgelspel en aansteken Paaskaars    

WELKOM & DAGTEKSTEN 

SAMENZANG Mel. 215 

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, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag 
de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. 
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! 

AANSTEKEN 2e ADVENTKAARS 

De gemeente gaat staan 

L. In de naam van Jezus Christus, Hij blijft dezelfde, gisteren, vandaag 
en tot in eeuwigheid! 

G.  Amen 

L.  Geloofd zij Jezus Christus. Hij, die de gestalte van God had, maakte 
er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van 
zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. 



 

G. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij 
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan 
het kruis. 

L.  Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde, en elke tong zal belijden: 

G. ‘Jezus Christus is Heer’. 

G.ZINGT Mel 17a 
Kom tot ons, o kom met macht, 
Heiland kom, de wereld wacht. 
licht dat in de nacht begint. 
Kind van God, Maria’s kind. 

Uit ’s Vaders hand daalt gij neer  
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijn doorgegaan  
en hemelwaarts opgestaan 

L.  Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen 
is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan 
het geloof dat we belijden. Want deze hogepriester kan met onze 
zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de 
proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder 
schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als 
we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. 

G.ZINGT Mel. 116b - Slot 
 

 

 

 

 



 

L. Jezus Christus, Lam van God, 

G. wij bidden U: verhoor ons. 

L.  Bewaar ons voor onverschilligheid  
tegenover uw lijden en sterven, 
voor kleingeloof en bijgeloof,  
voor hoogmoed en zelfvoldaanheid, 
voor wanhoop en vertwijfeling. 

G. wij bidden U: bewaar ons. 

L. Help ons uit uw kracht te leven,  
vanwege uw menselijke geboorte, 
vanwege uw liefde tot allen die op uw weg kwamen, 
vanwege uw zachtmoedigheid en uw moed,  
vanwege uw aanvechtingen en uw doodsangst,  
vanwege uw moeitevol sterven aan het kruis,  
vanwege uw overwinning op de dood,  
vanwege uw nabijheid in woord en sacrament,  
vanwege uw wederkomst tot ons. 

G.ZINGT Mel. 105 
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen, 
’t Woord, dat voor eeuwen bij God was, werd vlees. 
Christus komt mensen met God weer verenen, 
zondaars verlossen van oordeel en vrees. 
Hemelen wilt uw gezangen ons lenen, 
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen. 

De gemeente gaat zitten 

KINDERMOMENT 

ORGELSPEL  

1e SCHRIFTLEZING: Jesaja 63:15 – 64:3 

Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. 
Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met 



 

mij begaan, uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze 
vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet 
herkennen, maar U, HEER, bent onze vader, van oudsher heet U Onze 
bevrijder. Waarom, HEER, liet U ons afdwalen van uw wegen? Waarom 
hebt U ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor U 
hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren, van de stammen 
die U toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden uw heilig volk in 
hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. Het is alsof U nooit over 
ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. 
Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden 
voor U beven. Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water 
doet koken, zo zou U uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken 
voor U laten beven, omdat U de geduchte daden doet waarop wij niet 
durven hopen. Als U toch zou afdalen! De bergen zouden voor U beven. 

SAMENZANG Mel. 133c  

Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Reeds 
breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de 
Vorst op aard, die God zijn volk zou geven. Ons heil, ons eigen 
leven vraagt toegang tot ons hart.  

O Jezus, maak mij arme in deze heilge tijd uit goedheid en 
erbarmen zelf voor uw komst bereid. Laat dit bestaan uw stal,  
dit hart uw kribbe wezen, opdat nu en na deze ik U lofzingen zal.    
 
PREEKTEKST: Romeinen 1:1-4 

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en 
uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde 
van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over 
zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, 
aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met 
macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. 

GEBED – OVERDENKING - ORGELSPEL 



 

SAMENZANG (Wijze 184a) 

Een wondre boodschap, vol van leven,  weerklinkt door heel het 
wereldrond,  tot licht en zaligheid gegeven,  hoe zonde ook de 
harten, bond. Het is de Vaderstem des Heren,   die aan verloren 
zonen denkt en in zijn liefdevol begeren Zichzelve ons volkomen 
schenkt.  

Hij zoekt een wereld vol ellende,  die zich van Hem heeft 
losgerukt.  Hij heeft tot wie Hem niet meer kenden,  in liefde Zich 
terneer gebukt.  Hij wil ook ons het licht hergeven,  ofschoon ons 
hart Hem weerstand bood.  Voor ons geeft Hij zijn eigen leven 
zelfs in de smadelijkste dood.  

U, Hemelkoning, klopt ons harte,  is heel ons leven toegewijd.  In 
U, 't zij onder vreugd of smarte,  rust onze ziel in eeuwigheid.  Te 
doen, waartoe Ge ons hebt verkoren,  te volgen, waar Gij ons 
geleidt,  U zo volkomen te behoren,  is onze hoogste zaligheid.  

ZEGEN EN LIED VOOR DE JARIGEN (Aria 81) 

Mi Yesus, mi bun Masra, A kari wi so krin, A kari wi so switi: we, 
kon tok' mi pikin. 

We, di wi yere dati, wi opo go na En, A brasa wi, A bosi, A gi wi 
switi nen. 

Fu tru, da wan bun Masra, wan lobi Yepiman! Na En mi gi mi 
abra, na En mi wani tan. 

DANK- EN VOORBEDEN - ONZE VADER 

SAMENZANG (Aria 4) 

Wendje  Zion blijti joe! Hopo stem Jerusalem! Koekoe koning 
kom na joe, Troe joe vredekoning kom. Hosianna David spruit! 
Grani odi fiti joe. 

O joe dieri Jesus Krist, Wi toe kom vo miti joe. Loekoe wi 
nang´switi hai, Bika wi de poti troe. Hosianna David spruit! Blesi 
ibriwan vo wi. 



 

ZEGEN 

SAMENZANG (Aria 4) 

Hosianna, Davids Zoon! Wees gegroet, o Vredevorst! Eeuwig 
staat uw zetel vast, eeuwig als des Vaders troon. Hosianna, 
Davids Zoon! Wees gegroet, o Vredevorst! 

 

 

 


