
Adventsbijeenkomst
vanuit de Bovenkerk in Kampen
thema: Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst

programma

Met medewerking van:
Noortje van Middelkoop - panfluit en accordeon
Jan Lenselink - piano
André van Vliet - orgel
koorgroep Chr. Regionaal Koor Voices
Joelien Zoeteweij - soliste
Jan Quintus Zwart - dirigent en algehele leiding

ds. Henk Poot - meditatie
Paola Veenendaal - presentatie



O kom, o kom, Immanuël
(bew. Noortje van Middelkoop)

prelude

opening

samenzang

Als alles duister is
(Jacques Berthier/arr. Jan Lenselink)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

samenzang

Wat de toekomst brenge moge
(J. vd Waals / A. McBroom / bew. J. Lenselink)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!



God rest ye merry gentlemen
(bew. Noortje van Middelkoop)

instrumentaal

samenzang

Nu daag het in het oosten
(bew. Ronald IJmker)

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Wil mij als een kind behand'len
dat alleen de weg niet vindt;
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

gebed



samenzang

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
(bew. Jan Lenselink)

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 heil'ge 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!

schriftlezing

Een toekomst vol van hoop
(H. Maat / A. Roest / bew. Jan Quintus Zwart)

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

koor



U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

meditatie

samenzang

Daar is uit 's werelds duist're wolken

Daar is uit 's werelds duist're wolken,
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en Gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden,
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt, voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

schriftlezing



instrumentaal intermezzo

Shir la Shalom
(bew. Noortje van Middelkoop)

meditatie

samenzang

Psalm 98

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.

Kerstnacht boven Bethlehem
(Matthijn Buwalda / James MacMilan / Adrian Roest / bew. Ronald IJmker)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

koor



Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.   

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

samenzang

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.



collecte

samenzang

Luister naar die eng'lenstem
(W.A. Mozart / Tom Parker)

Herders in 't veld van Efrata
hoorden naar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht:
"Uw Koning wacht in een stal".

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om".

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

Ga mee, op weg naar Bethlehem,
Luister naar die eng'lenstem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om.

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

dankgebed



Maranatha
(Kinga Ban / Adrian Roest / bew. Ronald IJmker)

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!

koor

dankwoord



Groot is Uw trouw
(Remco Hakkert / Thomas O. Chisholm / William Runyan / bew. Jan Quintus Zwart)

Voor Uw trouw o Heer, door alle jaren heen.
Voor Uw zegen elke dag, danken wij U.
Voor Uw liefde Heer, dwars door de jaren heen.
Voor Uw Zoon die alles gaf, danken wij U.

Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam,
want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Voor de mensen, Heer, trouw door de jaren heen,
voor hun warmte elke dag, danken wij U.
Voor dit samenzijn, bouwend op U alleen,
voor het uitzicht naar die dag, danken wij U.

Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam,
want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader,
er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

epiloog

koor- en samenzang



Lichstad met uw paarlen poorten
(M.A. Alt / M.W. Kramer / arr. Jan Quitus Zwart)

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Maranatha Heer, U zij de lof en eer.

koor- en samenzang

Deze Adventbijeenkomst is opgenomen in de Bovenkerk te Kampen op 8 december 2021.
Techniek: JQZ Muziekproducties en GA-Studioworks
Gerwin van der Plaats, Jan Willem 't Hart en Jan Quintus Zwart



Christenen voor Israël 
wenst u alvast goede,

gezegende en
verwachtingsvolle

Kerstdagen toe!


