
Orde van Dienst Zondag 4 december 2016  19 uur in de Andreaskerk te Hattem 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Kort orgelspel 
 
Zingen: Gezang 118: 1,2 
 
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 heilge 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

Stilte voor gebed - Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 98: 1,2,4 (Berijming 1773) 
 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 



Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 75: 1 (Berijming 1773) 
 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Richteren 2: 6 - 3:6 
 
Zingen: Psalm 78: 1, 2, 4 (Berijming 1773) 
 
Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren; 
Neig oor en hart, om naar mijn stem te horen, 
'k Zal met mijn mond u wijze spreuken leren, 
Verborgenheên, van ouds af waardig t' eren; 
Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond, 
Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond. 
 
Verborgenheên, met diep ontzag te melden, 
Die ons voorheen de vaderen vertelden, 
Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, 
Die stellen wij het nageslacht voor ogen; 
Des HEEREN lof uit 's lands historieblaân, 
Zijn sterken arm en grote wonderdaân. 
 
Opdat z' op God hun hope stellen zouden, 
In 't oog Zijn daân, in 't hart Zijn wetten houden, 
En nimmermeer weerspannig God verachten, 
Verdraaid en krom, als vorige geslachten, 
Wier hart niet was gericht naar Zijn gebod, 
Wier geest niet was getrouw met hunnen God. 
 
Verkondiging: Richteren 2:23 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Psalm 79: 3,5  
 
Het kwaad dat onze vaderen bedreven, 
reken het ons niet toe, schenk ons het leven. 
Zie onze zwakheid aan, God van genade, 
en doe verzoening over onze daden. 
O Heilige, beschaam 
ter wille van uw naam 
die Israël schofferen. 
Moet dan hun drieste spot 
zeggen: Waar is hun God? 
Waar is Hij nu, de Here? 



 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waat'ren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
Terug naar boven 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Gezang 125: 1,5 
 
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, 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! 
 
Zegen 
 

 


