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Liturgie voor zondag 24 december 2017  
De 4e zondag van Advent   
 
Zondag Rorate Coeli: Dauwt, hemelen, van boven , gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat 
de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten naar Jesaja 45: 8a – De kleur is paars  
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. 
 
Muziek vooraf  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt in stilte naar muziek geluisterd als voorbereiding op de dienst. 
 
Luiden van de klok – Als de voorganger opstaat staan allen op en zingen:  
 
Zingen: Zingenderwijs 160: 1 en 2 (Melodie Nieuwe Liedboek 663) 
 
1  
Wie zal ons wegen wijzen 
naar ooit een nieuw begin, 
waar met ons mee zal reizen 
de Geest als een vriendin? 
Zij baant ons nieuwe wegen, 
het oude afgelegd. 
De dood voorgoed verzwegen, 
nieuw leven aangezegd. 
2  
Gedreven en bewogen, 
door God op weg gezet. 
Vervuld van mededogen 
want liefde is de wet. 
Zo komen wij steeds nader 
tot waar de toekomst wacht. 
En God schept ons een kader 
dat leed en pijn verzacht. 
 
 
Bemoediging   
vg.      Onze hulp is in de naam van de heer  
gem.   Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
vg.       Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
gem.   en nooit loslaat wat hij eenmaal begon.  
vg.      wij gaan in de adventstijd vol verlangen op weg,  
gem.   met u en met elkaar  
vg.:     opdat wij uw stem mogen horen,  
gem.   en het waar wordt wat u belooft:  
vg.      uw komst van vrede en recht,  
gem.  als sporen van de tijd leven wij uw toekomst tegemoet.  
Groet 
Vg.     Genade, barmhartigheid en vrede mogen wij ontvangen, 
           van God, de Vader die achter ons staat, 
           van Jezus, de Zoon die met ons gaat, 
           door de kracht van de Heilige Geest 
           die steeds in ons wil werken.  
Gem.   Amen. 
 
Zingen: Zingenderwijs 160: 3 (Melodie Nieuwe Liedboek 663) 
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3  
Gij, bron van alle leven 
en grond van dit bestaan, 
Gij zijt ons hier gegeven 
om ons vooruit te gaan. 
Wij richten onze schreden 
naar U die ons bemint. 
De toekomst wordt ons heden, 
de tijd ons goedgezind. (Gemeente gaat zitten) 
 
Welkom  
 
Uitleg liturgische bloemstuk 4e zondag van Advent  
Thema: Het spoor van licht volgen 
Symbolen: Rode bessen 
Gekozen is voor een groene krans, de kleur van het leven en de hoop.  
Een bes is een vrucht van leven en een zaaddrager van nieuw leven. 
Een kaars ontsteken in de nacht. Uit de duisternis tot leven komen, geboren worden uit de Geest die 
Heer is en het leven schenkt. 
In het spoor van licht trouw blijven 
 
Aansteken van de vierde Adventskaars  
 
Zingen: Nieuwe Psalmen Berijming Psalm 89: 1 en 9 
1  
Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd 
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid. 
U heeft uw dienaar David liefdevol gezworen:  
Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren. 
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen 
dat Ik op jou voorgoed mijn koninkrijk zal bouwen. 
9  
Mijn trouw neem Ik niet weg, mijn liefde neemt nooit af. 
Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf. 
Omdat Ik heilig ben zal Ik de waarheid spreken; 
Ik kan en zal mijn eed aan David niet verbreken. 
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen; 
Ik zorg voor hem; nooit zal zijn koninkrijk verdwijnen. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek: 213: 1, 2 en 5 . 
1  
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
2  
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
 ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
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5  
Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 109: 1, 2 en 4 (Melodie Nieuw Liedboek 498) 
 
1 
Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
2 
Onze lasten zal Hij dragen 
onze onmacht totterdood 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood 
nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 
4  
Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt 
dode mens die snakt naar adem 
wereld die om toekomst vraagt: 
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
die mijn welbehagen draagt. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
1e Schriftlezing: 2 Samuel 7: 4-16 – Nieuwe Bijbelvertaling 
 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 473: 1 en 2  
 
1  
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. 
2  
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. 

2e Schriftlezing:  Lucas 1: 26-38 – Nieuwe Bijbelvertaling 
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Zingen: Het lied van Maria  van Hans Bouma: 1, 2 en 3 (Melodie NLB 441)   

1                         
God wil bij mensen wonen, 
Hij vraagt om onderdak. 
Wie stelt zich voor hem open, 
Wie geeft aan Hem zijn hart? 
Waar is het huis op aarde 
Dat Hem een welkom roept, 
Wie is voor God de vader 
De mens naar wie Hij zoekt? 
2 
Een vrouw neemt Hem ter harte, 
Maria is haar naam, 
Haar God is haar te machtig, 
zij biedt haar diensten aan. 
Zij huivert van ontroering, 
geluk valt in haar schoot, 
God kiest haar tot de moeder 
van Zijn geliefde Zoon. 
3 
Maria zingt haar loflied, 
God voelt zich thuis bij haar. 
Wie is Hij, dat Hij omziet 
naar haar geringe staat? 
Hij is de God der armen, 
voor wie Hem roept in nood. 
Hij is de mens barmhartig 
die nederig op Hem hoopt 
 
Overdenking – Stilte 
 

Zingen: NLB 442: 1 en 2 
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 aarde en hemel zingen, 
   verkwik mij met uw heilige gloed. 
   Kom met uw zachte glans doordringen, 
   o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2 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! 

 
Berichten van overlijden 
 
Zingen:  
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 
Dankgebed - Voorbeden - Stilte – Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen: Nieuwe Liedboek 452: 1, 2 en 3 
1  
Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld: 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
2  
Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
3  
O hemellichaam Jezus 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht, 
de dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 

Zegen: Gem. zingt Amen, Amen. 


