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LvdK 125: 1, 3 - O kom, o kom, Immanuël 
Welkom 
PvN 121 - Waar komt mijn hulp vandaan? 
Votum & groet 
Bidden en zingen: Opw 353 - Kom met uw genade Heer 
LvdK 121: 1, 4  God lof!  Nu is gekomen 
Gebed 
Lezing : Jesaja 40:1-5, Lucas 1: 76-79, Lucas 19:1-10 
LvdK 47:3 - Christus die door de wereld gaat 
Preek 
NLB 833 - Take, o take me as I am / Neem mij aan zoals 
ik ben 
Gebed & Collecte 
LvdK 118 - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
Zegen 
LvdK 125 - O kom, o kom, Immanuël (reprise) 
 

 
LvK 125 - O kom, o kom, Immanuël 
 
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 
 
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 
 
Welkom 
 
PvN 121 -  Ik kijk omhoog naar de bergen 
 
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,  
die alles heeft gemaakt. 
 
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.  
Hij is niet ingedut!  
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap,  
die Israël bewaart. 
 
De HEER bewaart je, hij is je schaduw,  
steeds aan je rechterhand.  
De middagzon, en in de nacht de maan,  
doen je totaal geen kwaad. 

 
De HEER bewaart je voor al het kwade.  
De HEER bewaart je hart.  
Ga je naar huis, of trek je eropuit:  
God helpt je altijd weer. 
 
Votum & groet 
 
Bidden en zingen: 
Opw 353 - Kom met uw genade Heer 
 
Kom met uw genade Heer, ) 
reinig ons door uw bloed. )2x 
Geef ons uw vrede, 
waai met uw Geest. 
Geef ons uw vrede, 
en doorstroom ons opnieuw 
met uw Geest. 
 
Geef ons uw vrede, 
waai met uw Geest. 
Geef ons uw vrede, 
En doorstroom ons opnieuw, 
doorstroom ons opnieuw. 
En doorstroom ons opnieuw 
met uw Geest. 
 
LvdK 121: 1, 4 - God lof! Nu is gekomen 
 
God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht 
 
Gij armen en verdrukten, 
waar gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met lied'ren zonder tal 
 
Gebed 
 
Bijbellezing:  
Jesaja 40:1-5,  
Lucas 1: 76-79 
Lucas 19:1-10 
  



 
 
LvdK 47:3 - Christus die door de wereld gaat 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
Preek 
 
NLB 833 - Take, o take me as I am / 
 Neem mij aan zoals ik ben 
 
Take, o take me as I am;  
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart 
and live in me.  
 
Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij.  
 
Gebed & Collecte 
 
LvdK 118 - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 
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! 
 
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! 
 
Zegen 

 
 
LvdK 125 - O kom, o kom, Immanuël  
 
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 
 
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 

 


