Liturgie 13 december 2020,
Roel van Swetselaar

Luisterlied Hemelhoog 649 Licht van de wereld
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
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bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Welkom
Aansteken Adventskaars
Adventsproject
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Zingen 'Nieuwer dan nieuw' (Elly Zuiderveld)
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw, als je de koning vertrouwt
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw, als je de koning vertrouwt
Votum en groet
Gebed
Schriftlezing Jesaja 65: 17-25
7Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger
was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de
geest.18Er zal alleen maar blijdschap zijnen groot gejuich om wat ik
schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar
bevolking vreugde.19Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij
verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog
gehoord.20Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen
leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas
sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als
vervloekt.21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden
planten en zelf van de opbrengst eten;22in wat zij bouwen zal geen
ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren
van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen
zullen zelf genieten van het werk van hun handen.23Zij zullen zich niet
tevergeefs afmattenen geen kinderen baren voor een verschrikkelijk
lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door
de HEER is gezegend.24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
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Preek
Zingen Opwekking 174 Juich want Jezus is Heer/ Hij is verheven.
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.
Mentimeter
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Mededelingen
Gebed
Collecte voor Schuldhulpmaatje
Zingen Opwekking 585 Er is een dag
Er is een dag
Waar al wat leeft allang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn heerliikheid.
Er klinkt geschal,
Wanneer de graven opengaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
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Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
Deel je in zijn heerlijkheid.
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Zegen
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