
Liedblad voor de middagdienst van 27 nov. in de Dorpskerk, 
1ste Adventszondag 
Aanvang: 16.00 uur           Predikant: Ds. F.J.K. van Santen 
 
Zingen: OTH 97 
 
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! 
 

2.O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

3.O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

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! 

5.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! 
 
Zingen: Weerklank Ps. 97:1 en 3 
 
1.De HEER alleen regeert, 
als Koning hoog geëerd 
tot aan de verste stranden. 
Verheug u alle landen. 
Hij hult zijn majesteit 
in wolk en donkerheid. 
Zijn troon staat vast en hecht, 
gegrond op heilig recht 
en op gerechtigheid. 
 

3.De hemel wijd en zijd 
meldt Gods gerechtigheid, 
blijft die alom vertolken. 
Zijn luister zien de volken. 
Aanbid alleen de HEER, 
geef aan geen beelden eer: 
geen afgod houdt ooit stand, 
geen werk van mensenhand. 
buig u dan voor Hem neer. 

Zingen: Psalm 33:1 en 11 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 1:1-9 
                        1 Samuël 1:20-28 
                        1 Samuël 2: 1-2 
                        Mattheüs 1: 18-23 
 



Thema:                    Leven met God, is leven dichtbij God 
Aandachtspunten: 1. De weg van het gebed 
                                 2. verhoring van het gebed 
                                 3. verwondering in het gebed 
 
Zingen: Gezang 2 (Lofz. Van Maria): 1, 2 en 3 
 
Zingen: Weerklank 112:1 en 2 
 
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! 

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! 

Zingen: Weerklank Ps. 118:1 en 9 
 
1.Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

9.Dit is de dag die God deed rijzen, 
juich nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef nu uw gunstbewijzen, 
geef nu het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s HEREN naam. 
Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 


