Zingen voor de dienst advent 2018

Zondag 2 december
Ochtend;
Uit Aller Mond 28: 1 en 2
1 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!
2 Uw Sion strooit U palmen
en twijgen voor de voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal 't feestkleed dragen
van altijd jeugdig groen,
en van Uw lof gewagen,
zoveel mijn lied kan doen.
Avond;
Uit Aller Mond 29: 1 en 2
1 Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

2 Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.

Avond;
Uit Aller Mond 30: 1 en 4
1 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

Zondag 9 december

4 O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom
dat wij betreden Uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

Ochtend;
Weerklank 564 (kinderlied)
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 eengeboren Zoon.
Op dat 'n ieder die gelooft,
op dat 'n ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuw'ge leven heeft.

U bent van harte welkom in de diensten op de volgende adventszondagen. Wilt u dit blad dan weer meebrengen?

Zondag 16 december
Ochtend;
Gezang 7: 1 en 2 (bundel 1938)
1 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, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
zoz

Zingen voor de dienst advent 2018

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik 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 Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Avond;
Weerklank 46: 1,2,3 en 4
Lofzang van Elisabeth
1 Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik U mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
die komt op Davids troon,
de bron van mijn verlangen?
2 Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer.
De Vrucht is u gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon Die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.
3 Het kind springt in mij op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!

De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer,
Die ook bij mij komt wonen.
4 God heeft Zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.
Zondag 23 december
Ochtend;
Uit Aller Mond 26
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

U bent van harte welkom in de diensten op de volgende adventszondagen. Wilt u dit blad dan weer meebrengen?

De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Avond;
Weerklank 114 vers 1 en 2
1 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.
2 Bereid dan voor Zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

