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ORDE VOOR DE DIENST OP 20 DECEMBER 2020 
VIERDE ADVENT 

IN DE SLANGENBURGSE KERK 
 
 
Voorganger: ds. Henk Teeuwen 
Muziek: Julian Bohn 
 
 
 
Orgelspel 
Welkomstwoord en mededelingen – door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken 
Uitleg van het symbolisch schikwerk 
 
Drempelgebed 
 
o  Heer onze God 

wat zijn wij zonder U? 
 
onze geest heeft uw licht nodig 
onze wil uw kracht 
onze ziel uw vrede  
 
Heer onze God 
wat zijn wij zonder U?  

 
Stilte  
Intochtslied: Psalm 85: 1 en 3 
 
 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
 in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
 De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
 Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
 Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
 Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
 God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
 en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
 Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
 het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
 het recht de vrede met een kus begroet; 
 de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
 het recht dat uit de hemel nederziet. 
 De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
 de Here die ons zegent met zijn goed. 
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Bemoediging en groet 
 
v Onze hulp is de naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 Zijn genade en vrede zij met u allen. 
 Amen. 
 
Psalm 85: 4 
 
 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
 liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
 Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
 zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
KYRIE 
 
Smeekgebed – telkens beantwoord door te zingen: LB 331 
 
     voorgezongen door de voorganger  
     gevolgd door het koor 
 
v  Gij die zo anders zijt dan de wereld van het duister 
  waarin het kwaad zich schuil houdt 
  en de pijn  
  keer U tot ons 
  dat wij weer leven in uw licht 
     Kyrie eleison 
 

                  
 
v  Gij die zo anders zijt 
  Gij die woorden spreekt van trouw 
  nabijheid 
  recht 
  woorden waarin wij wonen mogen als in uw Beloofde Land  
  keer U tot ons 
  dat wij weer leven in uw licht 
     Kyrie eleison 
 

                  
 



3 
 

v  Gij die zo anders zijt 
  een toekomst van eindeloze vrede 
  dan zullen trouw en waarheid elkaar innig omhelzen 
  dan begroeten vrede en gerechtigheid elkander met een kus  
  keer U tot ons  
  dat wij weer leven in uw licht 
     Kyrie eleison 
 

                  
 
Uit Psalm 85 
 
  Voor wie Hem eren 
  is zijn hulp nabij 
 
  zijn glorie komt wonen in ons land 
  trouw en waarheid omhelzen elkaar 
  recht en vrede begroeten elkaar met een kus 
 
  uit de aarde bloeit waarheid op 
  het recht ziet uit de hemel toe 
 
Adventslied: LB 440: 1 en 3 
 
 Ga, stillen in den lande, 
 uw Koning tegemoet, 
 de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. 
 Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen 
 Hem ons hosanna zingen. 
 Hij komt, Hij komt met macht. 
 
 Wees onbezorgd, gij armen, 
 aan kinderen gelijk; 
 in koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk. 
 Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen, 
 wil ook zijn kind bewijzen 
 dat Hij zijn noden weet. 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
v  Nu daagt het in het oosten, 
  het licht schijnt overal : 
  Hij komt de volken troosten, 
  die eeuwig heersen zal. 
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Lied: LB 444: 2 en 3 
 
 De duisternis gaat wijken  
 van de 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. 
 
Psalm 85 
 
  U bent uw land genadig geweest, HEER,  
  U keerde het lot van Jakob ten goede,  
  nam de schuld van uw volk weg  
  en bedekte al zijn zonden. 
 
  U bedwong uw woede  
  en wendde U af van uw brandende toorn.  
 
  God, onze helper, keer tot ons terug,  
  onderdruk uw afschuw van ons.  
 
  Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren,  
  verbolgen zijn van geslacht op geslacht?  
 
  Breng ons weer tot leven,  
  dan zullen wij ons in U verheugen.  
 
  Toon ons uw trouw, HEER,  
  en geef ons uw hulp.  
 
  Ik wil horen wat God ons zegt.  
  De HEER spreekt woorden van vrede  
  tegen zijn volk, zijn getrouwen.  
  Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!  
 
  Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:  
  zijn glorie komt wonen in ons land,  
  trouw en waarheid omhelzen elkaar,  
  recht en vrede begroeten elkaar met een kus,  
  uit de aarde bloeit de waarheid op,  
  het recht ziet uit de hemel toe.  
 
  De HEER geeft al het goede:  
  ons land zal vruchten geven.  
 
  Het recht gaat voor God uit  
  en baant voor Hem de weg.  
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Lucas 1: 35 – 38a uit de oude vertaling van het NBG 1951 

 

  En de engel zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des  
  Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt 
  Zoon Gods genoemd worden. 
  En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom 
  en dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord 
  dat van God komt, zal krachteloos wezen. 
 

  En Maria zeide: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw Woord. 
 

Lucas 1: 39 – 54 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling 

 

  Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 
  waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. 
  Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
  vervuld met de heilige Geest en riep luid: De meest gezegende ben je van alle  
  vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn 
  Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in 
  mijn schoot. 
  Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. 
 

   Maria zei:  
   Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
   mijn hart juicht om God, mijn redder:  
   Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
   Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
   ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
   heilig is zijn Naam.  
   Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,  
   voor al wie hem vereert.  
   Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
   en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
   heersers stoot Hij van hun troon  
   en wie gering is geeft Hij aanzien.  
   Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,  
   maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.  
   Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
   zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:  
   Hij herinnert zich zijn barmhartigheid  
   jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
 

Lied: LB 444: 4 en 5 

 

 De zonne, voor wier stralen 
 het nacht’lijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 
 is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

 Reeds daagt het in het oosten, 
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten, 
 die eeuwig heersen zal. 
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Uitleg en Verkondiging 
 
  Want geen woord dat van God komt  
     zal krachteloos wezen 
 
Orgelspel 
Lied: LB 473: 1, 2 en 3 
 
 Er is een roos ontloken 
 uit barre wintergrond, 
 zoals er was gesproken door der profeten mond. 
 En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien 
 in ’t midden van de nacht. 
 
 Die roos van ons verlangen, 
 dat uitverkoren zaad, 
 is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. 
 Maria was bereid, toen Gabriël haar groette 
 in ’t midden van de tijd. 
 
 Die bloem van Gods behagen 
 heeft, naar Jesaja sprak, 
 de winterkou verdragen als allerdorste tak. 
 O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken 
 in ’t midden van de dood. 
 
TOEWIJDING 
 
  Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Ten besluit: LB 442: 1 
 
 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! 
 
Zegen 
 
v  Zegene u de Almachtige 
  de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
  Amen 
 
Orgelspel 
 


