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Viering 22 december 2019 
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4e zondag van advent 
 

De liturgische kleur deze zondag is paars: 
de kleur van bezinning en inkeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Ed Ventevogel 
m.m.v. Zanggroep Shalom o.l.v. Bob Blok 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
 
Shalom zingt: O Gottesliebe 
O Gottesliebe, wie getreu.                                                                                                                            
Weckst du ins alle Morgen neu durch Schlaf und Dunkelheit bewahrt,                                                     
beginnen wir des Tages Fahrt.                                                                                                                                
O Herre Gott, gib, dass auf Erd’ dein’ Lieb’ uns ein und alles werd’,                                                         
das dieser Tag und alle Frist ein Weg zu deinem Herzen ist. 
Bardos Lajos 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
Shalom zingt: NLB 458a 

 
Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 

 
We zingen: NLB 442: 1 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 442: 2 
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Een ieder gaat zitten 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
In het midden van de gemeente 
 
We zingen: NLB 465 
 
 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 
We lezen: Micha 6: 1 - 8 
 
We zingen: Psalm 13b, voorzang Shalom, refrein allen 
 
We lezen: Mattheus 1: 1 - 6, 16 
 
We zingen: NLB 738: 1 Shalom, 3 en 4 allen 
 
 
Overweging 
 
 
We belijden het geloof: NLB 340b (staande indien mogelijk) 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 
Tijdens de collecte zingt Shalom: Eli, Eli 
 
Eli, Eli    Mijn God, mijn God 
Halicha leKesariya  Wandeling naar Cesarea 
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Eli, Eli    Mijn God, mijn God                                                                       
Sjelo jigamer le’olam:  Laat al deze dingen nooit ophou- 
     den: 
Hachol vehajam   Het zand en de zee                                                                            
Risjroesj sjel hamajim  Het gekabbel van het water 
Berak hasjamajim  Het oplichten van de hemel                                                              
Tefilat ha’adam.   Het gebed van de mens 
 
Tekst: Hannah Senesh  Melodie: David Zehavi / arr. A.Blok      
 
Gebeden  
 

De kinderen komen terug van de nevendienst 

 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Tafelgebed 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 

Gemeente: De Heer zal u bewaren. 

Voorganger: Verheft uw harten 

Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Gemeente: Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 

Na de instellingswoorden zingen we met Shalom NLB 403a 

koor en voorzang Shalom,  

 

allen: (gesproken in plaats van gezongen) 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
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en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, amen. 

 

We vormen een kring, wensen elkaar de vrede toe en zingen: 

NLB 397 

 

Delen van brood en wijn 

A geeft de schaal met brood door aan B 

B geeft een stukje brood van de schaal aan A 

B geeft de schaal met brood door aan C 

C geeft een stukje brood van de schaal aan B 

 

Terwijl we delen zingt Shalom:  

Gospodi Boje Pomiloej (vertaling: Heer, ontferm U) 

 

Dankzegging 

 

We zingen: NLB 444: 1 en 2 
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Zegen 
Voorganger: … 
 
Gemeente antwoord met: NLB 444: 5 

 
 
 
 
Shalom zingt Gaudete 
Refrein:                                                                                     
Gaudete Christus est natus, Juicht ! Christus is geboren                                                                 
Ex Maria virginae, gaudete ! door de maagd Maria,  juicht ! 
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Tempus ad est gratiae  Nu is het de tijd voor de vreugde                                                       
hoc quod optabamus  waar wij naar verlangd hebben,                                                         
carmina laetitiae   laten wij liederen van vreugde zingen,                                           
devote redamus.   laten we devotie uitstralen. 
 
Deus homo factus est  God is mens geworden                                                                        
naturam erante,   en de natuur bestaat uit wonderen.                                            
Mundus renovatur est  De wereld wordt vernieuwd                                                                 
a Christo regnante.  door Christus die Koning is. 
 
Ezecheelis porta   De gesloten poort van Ezechiel                                                      
clausa per transitor  is gepasseerd 
unde lux est orta   vanwaar het licht opkomt                         
callus invenitor.   is de redding gevonden. 
 
Ergo nostra contio  Laten wij daarom verenigd zingen                 
psallat jam in lustro,  de psalmen die ons reinigen                            
Benedicat domino  Laten wij God zegenen                                  
Sallus regi nostro.  Gegroet zij onze Koning. 
 
Uit: Piae Cantiones (1582) 
 
 
 


