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Waar wacht je op!? 

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer 

Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: De Open Hof Zangers 
========================================================================================================= 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

De kaars wordt aangestoken;  

We zingen: Gij ziet ons, lieve Heer, hier saam  

Gij ziet ons, lieve Heer, hier saam. 

Wij bidden U in Jezus’ naam. 

Gij roept ons hier, o help ons nu, 

te luisteren naar dat woord van U. 
 

Bemoediging en toenadering 
 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o: Onze hoop is op U, God. 

Nog meer dan je in het donker van de nacht 

uitkijkt naar de morgen zien wij uit naar U. 

g: AMEN. 
 

Lied: Dit is de dag die de Heer ons geeft  *we gaan staan. 
 

Dit is de dag, (2x) 

die de Heer ons geeft. (2x) 

Weest daarom blij (2x) 

en zingt verheugd. (2x) 
 

Dit is de dag die de Heer ons geeft. 

Weest daarom blij en zingt verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag, 

die de Heer ons geeft. 
 

Groet 

v: De Heer zij met u. 

g: OOK MET U ZIJ DE HEER.   *we gaan zitten. 

 



Aandacht voor de bloemschikking 
 

Lied: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 

En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’,  

jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is. 

Overal op aarde zond’ en droefenis. 

Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 

jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn.  
 

Gebed 
 

Samen zingen:  

Machtig God, sterke Rots  
 

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, morgenster, niemand is als U. 

Prijst de Vader. Prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning, der heerlijkheid. 

Prijst hem tot in eeuwigheid. 
 

Hij is de Rots (voorzang en samenzang)  
 

voorzang: Hij is de rots allen: Hij is de rots 

voorzang: waar ik op sta allen: waar ik op sta 

voorzang: Hij is de weg allen: Hij is de weg 

voorzang: waar ik op ga allen: waar ik op ga 
 

Refrein allen: En ik zal voor Hem zingen 

voor Hem zingen, zolang ik leef.  
 

Voorzang:  In het begin  allen: In het begin 

Voorzang:  was Hij het woord.   allen: was Hij het woord. 

Voorzang: Hij was bij God  allen: Hij was bij God 



Voorzang: en het woord was God.     allen: en het woord was God. 
 

Refrein allen: En ik zal voor Hem zingen 

voor Hem zingen zolang ik leef. 
 

Voorzang: Hij is het licht  allen: Hij is het licht 

Voorzang: dat altijd schijnt  allen: dat altijd schijnt 

Voorzang: van het begin  allen: van het begin 

Voorzang: tot aan het eind  allen: tot aan het eind 
 

Refrein allen: En ik zal voor Hem zingen 

voor Hem zingen zolang ik leef.  
 

Parel een Gods in hand 
 

Weet je dat de Vader je kent 

Weet je dat je van waarde bent 

Weet je dat je een parel bent 

Een parel in Gods hand 

Een parel in Gods hand 
 

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen 

Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit 

M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg,  

'k heb altijd pech, ik ga maar weg 
 

Weet je dat de Vader je kent 

Weet je dat je van waarde bent 

Weet je dat je een parel bent 

Een parel in Gods hand 

Een parel in Gods hand 
 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom 

M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks 

Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn 

Al zegt m'n broertje steeds ‘wat stout ben jij’ 

God houd van mij, God houdt van mij 

 

 



Ik weet dat de Vader mij kent 

Ik weet dat ik van waarde ben 

Ik weet dat ik een parel ben 

Een parel in Gods hand 

Een parel in Gods hand 
 

Inleiding: Waar wacht je op?! 
 

Uit de Bijbel: Jacobus 5: 7-8, door Frieda 
 

Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt.  

Luister! In de lente en in de herfst wacht een boer tot het gaat 

regenen. Dan gaat alles groeien, en dan kan hij een grote oogst van 

het land binnenhalen. Maar tot die tijd heeft hij geduld.  

8 Heb geduld, net als die boer, en houd vol!  

Want de dag dat de Heer terugkomt, is dichtbij. 
 

Lied: Advent is dromen 
 

1.   Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

  dromen van vrede voor mensen van heden. 

  Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

  En weer in geuren en kleuren verhalen 

  wat wij al weten uit oude verhalen: 

  Herders en sterren, een stal en een kind, 

  omdat het kerstfeest weer begint. 
 

3.  Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

  dromen van vrede voor mensen van heden. 

  Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

  Niet als een kind en niet in een kribbe 

  maar als een vredevorst hier in ons midden, 

  dan is er nergens verdriet meer of pijn, 

  dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
 

4. Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

  dromen van vrede voor mensen van heden. 

  Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 



Overweging 
 

Lied: Zoek eerst het koninkrijk van God  
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 
 

Geloofsbelijdenis     *we gaan staan. 
 

Koor/samenzang 
 

We zullen opstaan en met Hem mee gaan 
 

Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Straks als Jezus terugkomt 

Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Als Jezus komt 
 

Blijf niet treuren 

Zit niet bij de pakken neer 

Sikkeneuren 

Helpt je toch niet meer 

't Zal gebeuren 

Dan komt de Heer 
 

Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Straks als Jezus terugkomt 

Wij zullen opstaan 

En met Hem meegaan 

Als Jezus komt 
 

 



Nu daagt het in het oosten, NL 444 
 

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. 
 

4   De zonne, voor wier stralen 

het nacht'lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 
 

‘k Stel mijn vertrouwen 
 

k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 
 

Mededelingen door de diaken,  

collectedoel 1e collecte: Pa & Zoon Helpen, 2e Kerkenwerk 
 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader 
 

Collectelied: Beetje bij beetje  
 

Beetje bij beetje,  

van jou en van mij, 

beetje bij beetje,  

zo geven wij blij. 
 

 



Beetje bij beetje, 

wij geven ons deel. 

Beetje bij beetje 

en zo wordt het veel. 
 

Alles bij alles, 

nu wordt het nog meer. 

Alles bij alles, 

voor God, onze Heer.  
 

Slotlied: Ga met God, NL 416: 1 en 4  * Staande 

1: Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4: Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen, 

beantwoord met Vervuld van uw zegen, NL 425  

1:   Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

 in Christus verbonden, tezamen gezonden 

       op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

 door liefde gedreven, om wie met ons leven 

 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

Het licht voor ons uit ……. 
 

Muziek 

 


