Liedblad voor de morgendienst van 9 december in de Oosterholthoeve
Voorganger: ds J.A Brussaard (2e adventszondag)
Zingen: Gezang 113: 1 en 4 (Weerklank)

4.O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Zingen: Psalm 71: 10 en 14
Zingen: Lofzang van Zacharias: 1
Schriftlezing: Lukas 1: 5 - 21
Zingen: Lied 504: 1 en 2 (OTH)
1.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.

2.Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest, U heb ik lief.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Collecte en zingen: Psalm 43:4 en 5 (NB)
4.Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5.Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Zingen: Gezang 330: 1 en 3 (Weerklank)
3.Wij heffen, Heer, ons hart omhoog,
o hoofd, dat bloedend voor ons boog,
ons leed hebt Gij gedragen.
In U is God ons zeer nabij,
Gij schenkt oneindig meer dan wij
U zouden durven vragen.

Zingen: Gezang 333: 1 en 2 (Weerklank)

3.Neem en eet, ontvang zijn brood.
Hij heeft zich voor u gegeven.
Neem en drink, u wordt genood:
laat de wijn u zijn ten leven,
Hij vergoot voor u zijn bloed,
spreekt u vrij en geeft u moed.

Zingen: Lofzang van Maria: 1, 3, 5 en 7
Zingen: Psalm 118: 7

