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Liturgie zondagmorgen 

13 december 2020 

Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
Aansteken derde adventskaars 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:          Gezang 444 : 1-4 (LB) 

1 Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
 

2 De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 
3 Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 

 

4 De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 
 

De wet van God 

 
Gebed 

 

We lezen Micha 4 : 1-8 
 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:           ‘Ik Zit op het puntje van m’n stoel’ 

Ik zit op het puntje van m'n stoel 
Het is zo spannend 

En ik ga op m'n tenen staan 

Ik ben verlangend 
Naar die ene grote dag 

Dat ik Hem ontmoeten mag 

O o o het is zo spannend 
 

Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 

Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 

En dat is 

Vrede voor de mensen 

Een wereld zonder grenzen 
Voor iedereen te eten 

En niemand wordt vergeten 

Vlaggen in de boom 
Shalom shalom 
 

Ik zit op het puntje van m'n stoel 

In 't rond te speuren 
En ik ga op m'n tenen staan 

Het gaat gebeuren 

Dat de wereld nieuw zal zijn 
Zonder ziekte zonder pijn 

O o o het gaat gebeuren 
 

Een hele nieuwe hemel 

Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 

Vol gerechtigheid 
 

Ik zit op 't puntje van m'n stoel… 
 

Verkondiging  

 
Zingen:               Psalm 67 : 1 en 2 (LvK) 

1 God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht; 

opdat hier op aarde 
elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend ', 

zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 



 3 

2 De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwen naam. 

Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deez' aarde, 
die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 

 

Zingen:                Opwekking 71 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 
  

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 

voor zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 
  

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

  
Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 

heffen wij dit loflied aan: 

   
Jezus komt in heerlijkheid. 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Zegen 


