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Roosters zondag 4 december 2022 
Tijd 08:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid 2e advent Gez.dienst Kandelaar 

Voorganger: ds. G.O. Sander ds. A.J. Minnema 

Ouderling van dienst: Harry Offereins   

Bijbellezing:     

Organist: Cor Kloeze   

Muzikale medewerking:     

Video: Gino Hessels Marsdijk 

Beamer: Anton Janssen Marsdijk 

Geluid:      

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Bibliotheekfonds 

  Theologische Universiteit 

    

   

    

   

Volgende zondag 11 december 2022 

Tijd 08:30 uur 16:30 uur 
Bijzonderheid 3e advent Gez.dienst Kandelaar 

Voorganger: ds. R. Sietsma ds. G.O. Sander 

Bijbellezing:     

Organist: Erik de Haan Pieter Sturrus 

Video: Robert Jansen   

Beamer: Anton Janssen Niek de Haan 

Geluid:      

Kinderkring:     
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Morgendienst in de Bron 08:30 uur  
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de adventskaars 
Luisteren/zingen: Maranatha 
 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
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Votum 
Vredegroet 
 
Zingen:  psalm 89 : 1 en 5   NPB 
1.  
Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd 
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid. 
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren. 
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen 
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’ 
5.  
Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent. 
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent. 
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen. 
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen. 
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege. 
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen. 
 
Lezing van de Tien Geboden 
 
Zingen:  psalm 16 : 1   GK 
3 
Getrouwe Heer, Gij zijt mijn enig goed, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Wat Gij mij toewees, wordt door U behoed, 
ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. 
Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: 
het erfdeel tot bekoring mij gegeven. 
 
Gebed 
 
Zingen:  opwekking 585  Er is een dag 
 
Er is een dag 
waar al wat leeft allang op wacht,  
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd.  
En op die dag,  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend  
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opgaat in zijn heerlijkheid.  
 
Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen  
zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!  
 
Er klinkt geschal,  
wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzwolgen,  
overwonnen voor altijd.  
 
Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen  
zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!  
 
Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid.  
 
Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen  



6 
 

zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!  
 
Lezing:  Jesaja 11, 1 – 10 
 
111Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3Hij ademt ontzag voor de HEER; 
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 
en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een berin grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw eet stro, net als een rund. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 
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Zingen:  gezang 157 : 3   GK 
3 
Eens zal er vrede zijn, 
eens wordt Gods naam gehoord 
Hij spreekt voorgoed het laatste woord 
en opent zelf de gouden poort. 
Dan staan wij in het licht 
dat straalt van Gods gezicht. 
 
Lezing:  Openbaring 22, 6 – 21 
 
6Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de 
God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten 
zien wat er binnenkort gebeuren moet.’ 
7‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 
8Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord 
en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen 
liet zien, om hem te aanbidden. 9Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar 
zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit 
boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10Verder zei hij tegen me: ‘Houd de 
profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11Wie onheil aanricht zal 
nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie 
goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 
12‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn 
daden. 13Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde.’ 
14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom 
beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15Buiten is de plaats 
voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en 
afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 
16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken 
voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 
morgenster.’ 
17De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie 
dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 
18Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand 
er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 
beschreven zijn; 19en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze 
profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de 
heilige stad, die in dit boek beschreven zijn. 
20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ 
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Amen. Kom, Heer Jezus! 
21De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. 
 
Zingen:  gezang 489 : 1   LB 
1 
Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
God zal ons redden is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
Tekst:  Openbaring 22, 16 
 
16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken 
voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 
morgenster.’ 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  gezang 441 : 1 en 10   LB 
1 
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. 
10 
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. 
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Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen:  psalm 68 : 8 en 13   GK 
8 
Geloofd zij God met diep ontzag, 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met al zijn gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid, 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil: 
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, 
ons eeuwig zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
13 
O koninkrijken, zing Gods lof. 
Eer Hem, die in het hemelhof 
de wereld blijft besturen. 
Hoor, daar weerklinkt met macht zijn stem. 
Geef Gode sterkte, buig voor Hem, 
Gods rijk zal eeuwig duren. 
Geducht is God, want Hij regeert, 
Hij wordt door Israël geëerd, 
niets gaat zijn roem te boven. 
Van deze God komt alle macht, 
zijn volk verleent Hij moed en kracht. 
Laat elk zijn grootheid loven. 
 
Zegen. 
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Gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar 16:30 uur 
Voorganger:  ds. A.J. Minnema 
Organist:  NB 
Collecte:  NB 
 
 
 
 
Votum en vredegroet 
 
Zingen: Ps. 119:1,65,66 
1  
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
65  
Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
66  
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Gebed 
 
1e Lezing: 1 Kronieken 29:10-20 
 

10Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: 
‘Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en 
eeuwig. 11U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles 
in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de 
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heerschappij. 12Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw 
hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig 
is. 13Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. 14Wat 
ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden 
af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw 
hand. 15Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten 
bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige 
zekerheid. 16HEER, onze God, al deze rijkdom, die we bijeengebracht hebben 
om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is 
voor U bestemd. 17Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft 
en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit 
alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met 
vreugde zien schenken. 18HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en 
Israël, houd zulke gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, laat 
hun hart op U gericht zijn. 19Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle 
toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt 
om de tempelburcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb 
getroffen.’ 20Daarna droeg David de gemeenschap op de HEER, hun God, te 
loven. Heel de gemeenschap loofde de HEER, de God van hun voorouders, en 
knielde neer en boog diep voorover voor de HEER en voor de koning. 
 
Zingen: Ps. 72:1,2 
1  
O God, wil aan de koning schenken 
uw recht en wijs beleid, 
wil hem, de koningszoon, bedenken 
met uw gerechtigheid. 
Laat hij uw volk besturen, Here, 
rechtvaardig, wijs en zacht, 
en uw ellendigen regeren, 
hun recht doen op hun klacht. 
2  
Dan zullen bergen vrede dragen 
en heuvels heilig recht. 
Voor heel het volk zal hij doen dagen 
het heil, hun toegezegd. 
Ellendigen zal hij bevrijden 
van onrecht dat hen drukt 
en armen redden uit hun lijden, 
vertreden wie verdrukt. 
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2e Lezing: Psalm 72 
 
1Van Salomo. 
Geef, o God, uw wetten aan de koning, 
uw gerechtigheid aan de koningszoon. 
2Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 
uw arme volk naar recht en wet. 
3Mogen de bergen vrede brengen aan het volk 
en de heuvels gerechtigheid. 
4Moge hij recht doen aan de zwakken, 
redding bieden aan de armen, 
maar de onderdrukker neerslaan. 
5Moge hij leven zolang de zon bestaat, 
zolang de maan zal schijnen, 
van geslacht op geslacht. 
6Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, 
als buien die de aarde doordrenken. 
7Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, 
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. 
8Moge hij heersen van zee tot zee, 
van de Grote Rivier tot aan de einden der aarde. 
9Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, 
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. 
10De koningen van Tarsis en de kustlanden, 
laten zij hem geschenken brengen. 
De koningen van Seba en Saba, 
laten ook zij hem schatting afdragen. 
11Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 
alle volken hem dienstbaar zijn. 
12Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, 
wie zwak is en geen helper heeft. 
13Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, 
wie arm is, redt hij het leven. 
14Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
15Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, 
zonder ophouden voor hem bidden, 
hem zegen toewensen, dag aan dag. 
16Er zal overvloed van koren zijn in het land, 
zelfs op de toppen van de bergen. 
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. 
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Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken 
als jong groen op de aarde. 
17Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam 
zal voortleven zolang de zon zal schijnen. 
Dankzij hem zal men zich gezegend noemen, 
en alle volken prijzen hem gelukkig. 
18Geprezen zij God, de HEER, 
de God van Israël. 
Hij doet wonderen, Hij alleen. 
19Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. 
Moge zijn luister heel de aarde vervullen. 
Amen, amen. 
20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. 
 
Zingen: Ps. 72:6,9,10 
6  
Ja, elke koning zal zich buigen 
en knielen voor hem neer. 
Elk volk zal tot zijn macht getuigen, 
hem dienen tot zijn eer. 
Want deze vorst hoort naar de armen 
die roepen in hun nood. 
Hij helpt verdrukten vol erbarmen 
en redt hen van de dood. 
9  
De stedelingen zullen groeien 
zoals het groene kruid. 
Des konings naam zal altijd bloeien 
de eeuwen in en uit. 
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
’t gezegend heidendom 
de roem van deze koning prijzen, 
die Davids troon beklom. 
10  
De Here God zij lof bewezen 
door alle tijden heen. 
Die Heer, in Israël geprezen, 
doet wond’ren, Hij alleen. 
Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, 
aan Hem alleen de eer. 
De aarde juiche met haar zangen: 
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Ja, amen! Loof de Heer! 
 
Gewone Catechismus vr/antw. 44 
GC44 Hoe eindig je je gebed? 
Door mijn diepste vertrouwen en mijn grootste verlangen uit te spreken: 'Want 
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.' U 
bent begin en einde van alles, machtige Schepper, Koning van hemel en aarde. 
U te loven is mijn leven. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Ps. 145:1,2,3,4,5 
1  
Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, 
ik zing verheugd uw heil’ge naam ter eer. 
Uw naam, zo groot en vol van majesteit 
zal ik verheffen tot in eeuwigheid. 
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. 
De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen. 
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. 
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. 
2  
Ik zal, o Heer, die ik mijn Koning noem, 
verkondigen uw majesteit en roem, 
uw wonderdaden die U hebt volbracht, 
de luister van uw heerlijkheid en macht. 
Met juichend hart zal ieder uw vermogen, 
uw goedheid en gerechtigheid verhogen. 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren 
en overal uw grootheid openbaren. 
3  
Genadig is de Heer in wat Hij doet, 
lankmoedig en voor heel zijn schepping goed. 
Uw werken prijzen, Heer, uw majesteit, 
uw gunstgenoten uw barmhartigheid. 
Uw volk zal, Heer, uw grootheid altijd loven. 
Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven. 
Uw koningschap zal alle eeuwen duren, 
uw heerschappij het nageslacht besturen. 
4  
De Heer is sterk, onwankelbaar in macht. 
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Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. 
Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, 
richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. 
Zij zien op U, Heer, aller ogen wachten, 
U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. 
U doet uw hand wijd open op hun vragen, 
verzadigt al wat leeft met welbehagen. 
5  
Rechtvaardig is de Heer in zijn beleid, 
zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. 
Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, 
ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. 
De Heer bewaart hen die Hem trouw verwachten, 
maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. 
Mijn mond zal spreken van de lof des Heren. 
Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: LB 150a:1,2,3,4  
1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
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Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: LB 868:1,2,3,4,5 
1 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
2 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
3 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
4 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
5 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Zegen 
 


