
Aanvangsliederen ochtenddiensten Broederkerk - Advent 2017 
Zondag 3 december  
Een blijde boodschap, vol van leven Melodie: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen 

 
Een blijde boodschap, vol van leven, 
weerklinkt over het wereldrond: 
God schenkt, zoals er staat geschreven, 
verlossing en een nieuw verbond. 
Het is de liefde van de Vader, 
die aan verloren kind'ren denkt. 
In Zijn genade komt Hij nader: 
Hij geeft Zichzelf als Godsgeschenk. 
  

Hij zoekt een wereld vol ellende, 
die zich van Hem heeft afgewend. 
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden, 
vol liefde op; het wordt Advent.  
Hij wil ook ons het licht hergeven, 
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.  
Hij gaf voor ons Zijn heerlijk leven,  
toen Hij de hemeltroon verliet. 
 

Zondag 10 december  
Al wie dolend in het donker  Melodie: Once in Royal David's City 

 
Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een Koning zonder macht. 
  

Onze lasten zal Hij dragen 
onze onmacht tot de dood. 
Geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 

liefde straalt als morgenrood. 
 

Zondag 17 december  
Hoe zal ik U ontvangen 
 

 

Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, Licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 

Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in Uw erbarmen vast. 
 

Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, Licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
Uw grote vreugde binnen, 
Uw feest, Uw liefdesmaal. 
 

Zondag 24 december  
Mijn hart wacht stil op U, o Heer  Melodie: Psalm 24 

 
Mijn hart wacht stil op U, o Heer, 
Uw komst verwacht ik, meer en meer, 
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen. 
Naar U gaat al mijn vreugde uit, 
ik wacht op U, wacht als een bruid, 
reikhalzend hunkert mijn verlangen. 
 

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, 
Uw komst, de grote ommekeer; 
hoe vrolijk zal ik U ontvangen! 
Gij die mijn allerliefste zijt, 
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, 
vervul mijn allerdiepst verlangen!  
 

Wij wensen u/jou een gezegende Adventsperiode toe. Wees ook welkom in de diensten op 
24, 25 en 26 december. Kijk voor de tijden op hervormdkampen.nl/kerkdiensten. 

 
 


