
Advent 2008 De Moeders van Jezus 
 

Rachab, een moeder van Jezus 

 
Aanbidding 
GK 79: 1+2 (orgel) 
Votum Zegen 
Licht van de wereld uw waarheid bevrijdt ons… Opwekking 595 (piano) 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
 

Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
(Refrein)  
 
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed. 
(Refrein) 

Luisteren naar God.  
Gebed 
Kinderlied GK 85: 1-4… Weet jij waarom Jezus (piano) 
1-3: in wisselzang groep a=meisjes+vrouwen, groep b=jongens+mannen, allen; 4: allen 
Kinderen naar de kinderclub… 
Lezen: Jozua 2, Matteus 1: 5 
Zingen LvK 125: 1-3 (orgel) 
Preek: Rachab, een moeder van Jezus…  
Psalm 145: 3+4 (orgel)  
 

Woorden van leven.  
LvK 473: 1, 5, 6, 7 (melodie Kees Kraayenoord piano)  
 

Dank en gebed…  
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
Slotlied: Kom en prijs Hem (melodie LvK 400)(orgel) 
 

Kom heel de schepping geef God eer, halleluja,  
En buig je voor de Schepper neer, halleluja. 
Hemel en aarde, zing het lied, halleluja 
Van hem die ons het leven biedt, halleluja. 
Kom en prijs Hem, en aanbid hem, Halleluja.  
 
Kom kerk, waarin Gods liefde woont, halleluja 
en vijanden vergeving toont, halleluja. 
Als je gebukt gaat onder smart, halleluja, 

en als je rust zoekt aan Gods hart, halleluja.  
Kom en prijs Hem, en aanbid hem, Halleluja  
 
Kom jong en oud, als één groot koor, halleluja. 
Ons loflied gaat de eeuwen door, halleluja. 
Kom prijst de Vader, Geest en Zoon, halleluja, 
en, buig nu voor zijn heil’ ge troon, halleluja. 
Kom en prijs Hem en aanbid hem, Halleluja, 

 
 

Ga dan heen  
Zegen  
Amen zingen (orgel) 
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