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LITURGIE NIJVERDAL, HET CENTRUM, 28-11-2021, 18.30 UUR 

 

thema: “HOE RUIM ZIJN ONZE TOEGANGSDEUREN?” 

 

1E ADVENTSZONDAG, ds. Hanneke Paas 

 

• welkom 

 

• zingen: psalm 98: 1 en 3 

 

• stil gebed, bemoediging en groet 

• als antwoord op de groet zingen we psalm 98:4 

 

• gebed om de Heilige Geest 

 

• we luisteren naar een geloofsbelijdenis (graag op beamer) 

 

• we luisteren naar lied 408 Evangelische liedbundel 

(“Hosanna, hosanna, de Koning komt”):  

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/hosanna-hosanna-de-

koning-

komt/POMS_EO_3671954?cHash=dbfbd22134c47b7572f56ef

412efee4a  

 

• Schriftlezing: Psalm 24:7-10 NBV 21 

 

• zingen: lied 435:1 en 4 NLB 

 

• Schriftlezing: Zacharia 9:9-10 en Openbaring 1:5b-7a (vanaf 

“Aan Hem die ons liefheeft”  tot  en met “ook degenen die 

Hem doorstoken hebben”) NBV 21 

 

• zingen: lied 438:2 en 4 NLB 

 

• Verkondiging: “HOE RUIM ZIJN ONZE TOEGANGSDEUREN?” 

 

• zingen: lied 439:1, 3 en 4 NLB 

 

• dankgebed 

• aankondiging collecte 

 

• zingen: lied 466:2 en 6 NLB 

• zegen 
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GELOOFSBELIJDENIS  

 

Ik geloof in God de Vader. 

Hij is de Schepper van de aarde, van heel de kosmos. 

Hij heeft ook mij met zorg geschapen. 

Ik geloof dat Hij de mens de opdracht gaf Hem lief te hebben en Zijn 

schepping te bewaren. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon. 

Hij kwam als mensenkind naar deze aarde om ons te verlossen van 

het kwaad. 

Hij leed en stierf voor ons en stond op uit de dood. 

Ik geloof dat ik door Hem een nieuwe schepping mag zijn en 

thuiskom bij de Vader. 

 

Ik geloof in Gods Heilige Geest. 

Hij zweefde bij de schepping over de wateren. 

Waar Gods Geest werkt wordt alles wat doods is tot leven gewekt. 

Hij kwam van de Vader en de Zoon om voor altijd bij ons te zijn. 

Door Hem mag ik geloven. 

 

Ik geloof dat Jezus terug zal komen. 

Dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar ook ik mag wonen om voor altijd bij God te zijn. 

En alles zal goed zijn. 

 


