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Liturgie zondagmorgen 

6 december 2020 

Voorganger 
Prof. GC den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 149 : 1, 3 en 5 (LvK) 

1 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang den Heer verhogen. 

laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 

Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 

Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 

en roemt zijn grote macht. 

 
5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, 

Gods volk in volle vrede leven. 

De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 

Na het duister der wereldnacht 

blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 

en prijzen 's Heren naam. 

 
De wet van God 

 
Gebed 

 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:            Gezang 461 (LB) 

1. Wij wachten op de koning  
die ons de vrede brengt  

ontsteken onze lampen  

totdat hij komt!  
  

2. Vier kaarsen zullen branden,  

het licht groeit vlam voor vlam,  
Het houdt de nacht gevangen  

totdat hij komt!  

  

3. Het vuur van onze vreugde,  
de gloed van ons gezang  

zal niet meer kunnen doven  

totdat hij komt!  
  

4. Wij wachten op de koning,  

zijn ster is al gezien.  
Vol vrede is de morgen  

wanneer hij komt!  

We lezen Lucas 1 : 26-56 

 

Verkondiging  

 

Zingen:              Gezang 127 : 1, 6 en 7 (LvK) 

1 Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 

de intocht is ophanden 

van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht,  

laat ons voor alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 

6 Gaat uit met snelle schreden 
uw Koning tegemoet. 

Daar komt Hij aangereden, 

rechtvaardig, schoon en goed! 
Komt nu van overal 

uw Heer en Heiland groeten, 

die al het leed verzoeten, 
de pijn genezen zal. 

 

7 Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 

die 't al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
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Zingen:          Gezang 1005 (LB) 

1 Zoekend naar het licht, hier in het duister, 
Zoeken wij u, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig volk luister, 

Schijn in de donk’re nacht. 
 

Christus, ons licht, 

Schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

Zo wordt uw stem gehoord. 

 

Christus, ons licht, 
Schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

 
Christus, ons licht, 

Schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
Zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

Schuilplaats door u gebouwd. 
 

Christus, ons licht, 

Schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

Voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

Totdat uw rijk hier is. 

 
Zegen 


