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Viering 19 december 2021 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

4e zondag van advent 
 
 

“Rorate caeli = Dauwt, hemelen” 
 

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

 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Peter Middelkoop 

organist/cantor: Teun van de Steeg 
m.m.v. de Wingerdcantorij  
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 

 
Zingen: NLB 458a, 3x 

 
 
Groet  
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
 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. 

 
Drempelgebed 
Voorganger: Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien, 
Gemeente: zie ons hier staan. 
Voorganger: en dat Gij ons bij name kent, 
Gemeente: Leer ons U kennen, 
Voorganger: wij die van U hebben gehoord, 
Gemeente: hoor Gij ons aan. 
Voorganger: Die bron van leven wordt genoemd, 
Gemeente: doe ons weer leven 
Voorganger: Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
Gemeente: wees onze hulp. 
Voorganger: Die hebt gezegd; ik zal er zijn, 
Gemeente: wees hier aanwezig, 
Voorganger: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
Gemeente: maak alles nieuw. 
Voorganger: Amen. 
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Zingen: NLB 216: 1 allen, 2 cantorij 
Allen: Mine is the sunlight, mine is the morning. Born of the one 
light Eden saw play. Praise with elation, praise ev'ry morning. 
God's recreation of the new day 
 
 

Een ieder gaat zitten 
 
Kyriegebed 
 
NLB 103e, cantorij refrein, voorganger coupletten 
 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Voorganger: de Heer zal bij u zijn, 
Gemeente: de Heer zal u bewaren. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
Schriftlezing: Micha 5: 1 – 4a 

 
Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 45 
 
Zingen: NLB 527: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 992: 1, 2, 3 en 4 
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WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte   
Terwijl muziek klinkt,  
is er de gelegenheid om te geven aan de collectes en voorbeden aan te 
dragen via Menti. Als je bij www.menti.com komt, dan wordt er een code 
gevraagd. Deze code wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en 
voorbede worden meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen ano-
niem binnen. Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan 
af met je eigen naam. 

 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Zingen: Iona 6 
Cantorij:  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder  

van ons schoon water en brood, een veilige plek, een  
plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als  
tafelgenoot. 

Allen:  Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen geluk! Vol vreugde ziet God naar 
mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

Cantorij:  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere  
vrouw, voor iedere man. Niet minder of meer, de een of  
de ander: het delen van macht is deel van ons plan. 

Allen: Refrein 
Cantorij: Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want  

iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt  
een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en  
niemand gaat voor. 

Allen: Refrein 
Cantorij: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd  

of gaaf, rechtvaardig of slecht, en ondanks de pijn: een  
plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht. 

Allen:  Refrein 
Cantorij: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van eerbied  

vervuld, van angsten bevrijd, een plaats om te zijn, een  
plaats om te worden getuige van Hem, een levend 
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 bewijs. 
Allen: Refrein 
 
Tafelgebed 
Voorganger: Here God, U die weet wat in ons mensen omgaat 
aan onzekerheid en twijfel, aan domheid en drift, aan schuld en te-
kortkomingen, maar óok aan plezier en vreugde, aan hoop en ver-
wachting, aan dromen en verlangens; U, die ons denken peilt en 
ieder woord naar waarheid schat, en wat onzegbaar is onmiddellijk 
verstaat. 
Allen: U bent groter dan ons hart; op elk van ons houdt U Uw 
oog gericht, en niemand of hij heeft een naam bij U, en niemand 
valt… of hij valt in Uw handen, en niemand leeft of hij leeft naar U 
toe. 
Voorganger: Wij gaan de wereld door, soms met dichte ogen, 
dat wij U niet zien, maar wij herinneren ons een naam uit een oud 
verhaal, dat ons ook vandaag is doorverteld, over Uw Zoon, als 
mens vol van Uw kracht, Jezus Christus, onze Heiland. 
Allen: Hij is een naam in ons geheugen, de stem van ons ge-
weten, die onze waarheid is geworden Hem gedenken wij hier sa-
men. 
Voorganger: Wij gedenken dat Jezus mens is geworden, dat 
Hij geleden heeft voor ons en is gestorven, dat Hij is opgestaan uit 
de dood en ons voorgegaan is naar de hemel, en tóch is Hij altijd 
bij ons op aarde daarvan zijn brood en wijn de tekenen. 
In Hem is voorgoed duidelijk geworden wie U bent voor ons men-
sen: een God vol liefde, genade, mildheid en trouw. Jezus was zo-
als ook wij zouden willen zijn: een mens van God, een vriend, die 
niet voor zichzelf heeft geleefd, en niet vergeefs is gestorven. 
 
 
Gebeden, voorbeden, stil gebed, 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 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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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. 

 
Delen van brood en wijn 
 
Voorganger: In de laatste nacht – voor het lijden aan het kruis 
én voor zijn opstanding uit de dood – heeft de Here Jezus het 
brood genomen om het te breken en uit te delen met de woorden: 
“Neemt, eet en gelooft, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 
wordt. Doet dit om aan Mij te denken”.  
Hij heeft toen ook de beker genomen, daar de dankzegging over 
uitgesproken, en gezegd: 
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en ve-
len vergoten is tot vergeving van álle zonden.” 
Allen: Wees in ons midden aanwezig, God die leeft, Die ons 
roept en vrede geeft. 
Voorganger: Jezus heeft gezegd: “Komt állen tot Mij die ver-
moeid en belast zijn, en ik zal U rust en vrede geven”. 
Tot hem kunnen wij niet komen met onze handen vol bezittingen. 
De Heiland wil dat we komen met lege handen opdat Hij daarin 
Zijn leven, voor ons eeuwig leven, kan leggen. Amen. 
 
Uitdeling en gemeenschap 
 
Gebed 
 

 
Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 

 
 
Zingen: NLB 990: 1, 2, 3 en 6 
 
Wegzending en zegen 
Voorganger: … 
Gemeente: Amen, amen, amen 
 


