Advent en Kerst 2016
Eerste advent, 27-11-16
Gz 122: 1, 5; LB 122

Vierde advent, 18-12-16
OTH 380: 1, 2

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij mij binnenlopen.

Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Tweede advent, 04-12-16
OTH 82: 1, 5
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, 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!

Derde advent, 11-12-16
OTH 67: 1, 9
Hoe zal ik u ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!
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!

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
Eerste kerstdag, 25-12-16
Komt allen tezamen
OTH 73: 1, 4
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Hoor de eng’len
OTH 68: 1
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

Een koning is geboren
OTH 339: 1, 2, 5

Licht in de nacht
OTH 76: 1, 2

Een koning is geboren
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je 't al gehoord
Hij kwam op aarde wonen
Als baby'tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de koning zijn

Licht in de nacht
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn
lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Waar is Hij dan geboren
Die koning, die koning
Waar is Hij dan geboren
Ik denk in een paleis
O nee, die koning die ik ken
De machtigste van al
Die kwam niet in een mooi paleis
Maar in een arme stal

Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
)
o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x

Hoe kan ik Hem dan vinden
Die koning, die koning
Hoe kan ik Hem dan vinden
Weet jij misschien de weg
Die koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis
Vraag Hem in 't kribje van je hart
Dan wordt het een paleis
Dan wordt het een paleis

Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid. ) 2x

Lijdenstijd & Pasen 2017
Zondag 26 februari 2017
1e lijdenszondag

Zondag 19 maart 2017
4e lijdenszondag

Psalm 43 vers 4
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Hij kwam bij ons, heel gewoon
OTH 94: 1, 4

Zondag 5 maart 2017
2e lijdenszondag

Psalm 139 vers 14
Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m', en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';
En doe mij toch met vaste schreden
De weg ter zaligheid betreden.
Zondag 12 maart 2017
3e lijdenszondag

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U. (2x)
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer..
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Aan uw voeten Heer..
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een Knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Zondag 26 maart 2017
5e lijdenszondag

Jezus, leven van mijn leven
OTH 100: 1, 2
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

Zondag 2 april 2017
6e lijdenszondag

Goede Vrijdag 14 april 2017

O hoofd vol bloed en wonden
LB 183: 1, 3

Als ik in gedachten sta
Gz 46: 1, 3, 7, 8

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak.

O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

Zondag 9 april 2017
7e lijdenszondag

Alzo lief heeft God de wereld
OTH 351: 1, 2, 3
Alzo lief had God de wereld,
Alzo lief had God de wereld,
De wereld, de wereld,
God had de wereld lief
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Gegeven, gegeven,
Zijn eniggeboren Zoon.
Opdat een ieder die gelooft,
Opdat een ieder die gelooft,
Een ieder, een ieder,
Het eeuwige leven heeft.

Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: 'Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.'
Op zijn kreet: 'Het is volbracht,'
antwoordt mijn aanbidding zacht:
'Jezus, ook voor mij verwierf!
Gij verlossing, toen Gij stierf.'
Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot.
in de handen van mijn God.

Zondag 16 april 2017
Eerste Paasdag

Jezus leeft en ik met Hem
OTH 98: 1, 4
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!
De Heer is waarlijk opgestaan
OTH 352: 1, 2, 3, 4
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Maar een engel sprak hen aan:
'Die gij zoekt is opgestaan!'
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Geprezen zij de Heer
OTH 91: 1, 2
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld
vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen
heeft.
Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons
werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk
vergezicht.
Refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.

U zij de glorie
OTH 110: 1, 2, 3
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!
Uit een blinkend stromen daalde d' engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan, volk des Heren,
blijde en welgezind
en zeg telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!
Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Hemelvaart
Donderdag 25 mei 2017

De dag van onze vorst
LB 229: 1, 2
(wijs: Psalm 21)
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.
Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.
O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kind’ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Op de wolken
OTH 356: 1, 2
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Op de wolken op de wolken
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Met macht en majesteit
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons, Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken op de wolken
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In 't huis van heerlijkheid
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons, Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Pinksteren
Zondag 4 juni 2017

Samen in de naam van Jezus
OTH 301: 1, 3
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Here der heren
OTH 410
Here der heren,
Koning der koningen,
U wil ik eren,
U wil ik lofzingen.
Rots aller eeuwen,
U bent mijn vesting,
mijn vaste burcht,
bij wie ik schuil.
Refrein:
Eer aan de Vader,
Eer aan de zoon,
Eer aan de Geest,
U heb ik lief
Halleluja (4x)
Eer aan de Vader,
die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon,
die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest,
U maakt ons samen één,
U alleen,
U heb ik lief.
Refr.

Geest van hierboven
OTH 114: 1, 2
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn.
Halleluja!

