
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 4 december 2022 

TWEEDE ADVENTSZONDAG 
WOORD VOOR WEEK  

                                          Richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij.   Luc. 21:28 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
VOORSAMENZANG (EBGN 75) 
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. 
 
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.  
 
WELKOM & 
DAGTEKSTEN                                                                                                                            
LIED (EBGN 77) 
'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. 
 
Christus daalt neder als bron van verblijden. 
Hij schenkt het water des levens om niet. 
Kom tot dat water, wie bukt onder lijden, 
waar zijn ontferming genezing u biedt. 
Kranken, komt knielend uw harten  
Hem wijden. Christus daalt neder als bron 
van verblijden.  
 
AANSTEKEN 2e ADVENTKAARS    
 
Gemeente gaat staan 
VOTUM EN GROET                                                                                                                                                            
L.   In de naam van de Vader en van de  

Zoon en van de Heilige Geest. Genade 
zij u en vrede, van God onze Vader, en 
van de Heer, Jezus Christus, door de 
Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop 
en liefde.  

  

 
 
G.  Amen.  
L.  Here God, u bent onze bewaarder, wij 

heffen onze ogen op naar u. Help ons 
en ontferm u over ons. Ontferm u over 
de mensen die van huis en haard 
verdreven zijn. Versterk met uw Geest 
allen die vervolgd worden, verzorg hen 
die gebrek lijden en kijk om naar de 
weduwen en wezen als een vader en 
beschermer. 

G. Verhoor ons, o Here God 
L.    Ja Here God, wij prijzen u van 

eeuwigheid tot eeuwigheid. Ontferm u 
over uw hele schepping. Leer ons in u 
te leven en bewaar uw gemeente. Leer 
ons om in uw gemeenschap samen te 
leven. 

G.   Wij loven en prijzen u, Amen. 
 
SAMENZANG (EBGN 80)                                                                                                                 
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, wie aard en hemel zingen, verkwik mij 
met uw heilge gloed. Kom met uw zachte 
glans doordringen, o Zon van liefde,  
mijn gemoed.  
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee 
mijn hart uw komst verbeidt. lk 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 uwen troost ervaren: doe intocht, Heer,  
in mijn gemoed.   
 
MOMENT VOOR DE KINDEREN  
ORGELSPEL 
1e SCHRIFTLEZING: Lukas 21:25-33 
(uit Bijbel in gewone taal)    
 



 

SAMENZANG (Melodie JDH185) 
Jezus nomo mi mu abi, mi wawan no man fu 
go. Nanga En tru mi sa wini ibri storm di tapu 
mi. 

 
Koor: We, mi sil no frede dan, pe mi waka, pe 
mi tan. Mi sa volge sondru twijfel,  
pe mi Masra tyari mi. 

 
Jezus nomo mi mu abi, dan mi lai de ligti tu. 
No wan sorgu mi no abi, di mi waka na En sé.  
Koor: We, mi sil no frede dan,… 
 
PREEKTEKST Jakobus 5:7–11 
GEBED – OVERDENKING – ORGELSPEL 
 
SAMENZANG (EBGN 17) 
Dankt, dankt de Heer! Wij danken de Heer. 
Hij is genadig, zijn goedertierenheid blijft in 
der eeuwigheid, blijft in der eeuwigheid,  
blijft in der eeuwigheid. 
 
Zijn is de macht!  Almachtig is God!  
Zijn doen is wijsheid. Zijn liefde, trouw en 
teer, keert elke morgen weer. 
 
LIED voor de Jarigen (ARIA 45) 
Verjari dei wi prijze Hem Di gi wi so wan dei. 
Wan jari langa wi ben si:  
A loekoe en A kibri wi na ondro vo Hem frei.  
 
OFFERANDE (ARIA 59) 
Gran Gado! glori de fu Yu, Yu sorgoe bun fu 
wi fu tru, Yu tyari luku kibri wi. Yu gi wi switi 
Gado fri. 
 
Gran Gado teki bigi nem, En glori te fu alaten. 
Yu de da moro Santawan, Yu de mi tranga 
Helpiman. 
 

Gran Gado! tranga Helplman, Mi de vertrouw 
na Yu wawan. Yu de mi lobi bun Tata. Da lobi 
fy Yu no kaba. 
 
DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER - 
WOORD voor de WEEK  
Richt je op en hef je hoofd,  
want jullie verlossing is nabij. Luc. 21:28 
 
SAMENZANG (EBGN 84) 
Dochter Sions, wees verheugd! Juich van 
vreugd, Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot 
u! Ja, Hij komt, de Vredevorst!  Dochter Sions, 
wees verheugd! Juich van vreugd, Jeruzalem! 
 
ZEGEN 
 
SAMENZANG (EBGN 84) 
Hosianna, Davids Zoon! Heil en zegen zij  
uw volk. Sticht nu, Heer, uw eeuwig Rijk;  
't hosianna komt U toe. Hosianna, Davids 
Zoon! Heil en zegen zij uw volk.  
 
 

 EEN GEZEGENDE WEEK ONDER  
      DE HOEDE VAN DE HEER. 
 
__________________________ 

 
Offerande vandaag: 
1e Eigen gemeente  
2e Diaconie 
3e Kerkgebouw 
 

• Of via overmaking op bankrekening 
NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 
Broedergemeente Utrecht  
• Of via de QR – code  
 
MEDEDELINGEN 

• Seniorenkerst, donderdag 15 september 
om 13.30 in de Jeruëlkapel. 

• Vrijdag 16 december om 19.30 uur een 
tafelgesprek met 2e kamerlid Don Ceder 
en theologe Thandi Soko. Met muzikale 
bijdrage van Machteld Cambridge (zang) 
& Patrick Lauwerends (basgitarist) 


