Orde van dienst voor de Derde zondag van Advent
12 december 2021

Maria – op een ezel – op weg naar Bethlehem

Welkom in deze vesper, een (in dit geval zeer) vroege avonddienst van
de Derde Advent.
In plaats van een meezingkoor zingen wij alle liederen, op een
enkele bijdrage van de cantorij na. De liederen zijn deels ontleend
aan de Engelse traditie van het Carols zingen. Het lied na de zegen
zingen we gezamenlijk meerstemmig!
Een kinder-kerstverhaal klinkt vandaag in de vesper en wij luisteren
met de kinderen naar dat verhaal (zij zaten de afgelopen tijd ‘samen
bij ons’ nu luisteren we ‘samen met hen’).
1

Voorbereiding
Orgelspel ……………………
klokluiden
Lied
454: 1, 2 en 3
mededelingen en voorbereiding
(staan)
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
V: Amen.
Ingangspsalm (delen uit psalm 25)
v: Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik,
a: maak mij niet te schande.
v:
a:
v:
a:
v:
a:

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
Mijn God, op U vertrouw ik,
maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.
Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik,
maak mij niet te schande.
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mededelingen en voorbereiding (staan)
V:
A:
V:
A:
V:
A:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer
God, kom mij ter hulp
Heer, haast u mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Halleluja.

Ingangspsalm 85b
v: Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
A: Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
V: Gij koos, Heer, dit land tot het uwe,
hebt de keer voor Jakob gebracht;
Herstel ons dan, God die ons heil zijt,
doorbreek uw afkeer van ons:
A: Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
Laat komen uw heil over ons.
V: Zij ontmoeten elkander, genade en waarheid,
gerechtigheid en vrede - zij kussen elkaar.
Dan wast waarheid op uit de aarde,
reikt gerechtigheid neer van de hemel.
A: Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
V: Overvloed geeft de Heer daarenboven:
onze aarde draagt haar gewas.
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A:

De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:
reeds begon op de heerbaan haar loop.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.

Zondagsgebed
V: …. Door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
Lofzang van de vesper: het Magnificat, de lofzang van Maria
Ign. de Sutter
Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,
van vreugde jubelt heel mijn hart
in God die mijn verlosser werd.
Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!
Want welgevallig zag Hij neer
op mij, die door mijn nietigheid
niets anders dan zijn dienstmaagd ben.
Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!
Zie! aangebroken is de dag,
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dat elk geslacht aan 't jub'len gaat,
elk volk mij zalig prijzen zal.
Wat mij nu is geschied is groot:
Wat kan de almacht niet bij God,
Wiens naam alleen hoogheilig is.
Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!
Gods heil en zijn barmhartigheid
Zal komen tot het laatst’geslacht,
Zo blijft het in der eeuwigheid.
Wie Hem met trots in ’t hart weerstaan,
Laat Hij de kracht zien van zijn arm,
Als heerser slaat Hij hen uiteen.
Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!
Wie zich verheffen in hun macht,
Hij haalt ze van hun tronen neer,
Maar wie gering is beurt Hij op.
De Heer verheft wie armoe lijdt,
En schenkt zijn gunst in overvloed:
De rijken zendt Hij ledig heen.
Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!
Hij gaat Zijn dienaar Israël,
Met zijn ontferming tegemoet
Indachtig Zijn barmhartigheid.
Zoals Hij aan de vaderen sprak,
Aan Abraham en ’t nageslacht,
Voor al wie Hem verknocht wil zijn.
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Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!

de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen
Ontsteken van de derde Adventskaars.

Wij zingen daarbij

Inleiding op de Jesajalezing
Lezing uit Jesaja 7:10-14
Lied 443

Allen
Mannen
Vrouwen

Inleiding op het Evangelie
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Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 26-33
Maria durch ein Dornwald ging (solo)
Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein
Dornwald ging, der hat in sieben Jahr' kein Laub getragen. Jesus
und Maria.
Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. Ein kleines
Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus
und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison. Als das
Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen
getragen. Jesus und Maria.
Kerstverhaal De ezel Jesse
Lied 479: 1 en 2
Gedicht Wat heeft Maria ons bewaard, Muus Jacobse
Rejoice in the Lord (Filippenzen 4:4 e.v.)
Gebeden en zegen
V:
Heer ontferm u
A: Christus ontferm u
Heer ontferm u
V:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
A: uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
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maar verlos ons van het kwade,
want van u is het rijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Voorbeden met de acclamatie:

Afgesloten door een avondgebed
Lied voor de zegen (staande) 462: 4, 5 en 6
Voorafgaand aan de zegen
V: Kom tot ons, God, - naar U gaat ons verlangen uit
Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem.
A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht
V: Kom tot ons, God –raak ons aan met uw liefde
en genees ons met de gloed van uw genade.
A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht
V: Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede
en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht.
A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht
V: Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht,
waar wij wonen in de weelde van uw zegen.
A: Amen.
V:
A:

God schenkt ons zijn zegen
en bewaart ons voor onheil
en geleidt ons tot eeuwig leven.
Amen.
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Zingen

498: 1, 3 en 5

Orgelspel
Na de dienst is er warme wijn (óók alcoholvrije!).
Blijft u svp zitten. Het wordt rondgedeeld.

Voorgangers:
Kerkenraadslid van dienst:
Zangers:
Lezingen:
Verhaal:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Illustraties:
Collecte:

Erna van Wijngaarden-Raben
Martin van Wijngaarden
Ann Lemmers
uit de AndreasCantorij
Susan Wong Loi Sing-Gunning
Laura Lindhout
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Sheila Lont
Breugel/ Medisch Contact
ook digitaal via www.luthersrotterdam.
nl/gift of scan deze QR-code met uw
smartphone.

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u
vragen, neemt u dan contact met ons op via:
www.luthersrotterdam.nl/contact
- Volgende week Vier Advent in deze kerk
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-De Christvesper van de DEG gaat onder de verantwoordelijkheid van
die gemeente door in de Andreaskerk op 24 december om 15.30
met Michael van der Werf en Martin van Wijngaarden. Wie daar bij
wil zijn: aanmelden via de site van de DEG.
- Voor de twee diensten op kerst (10.30 met kinderen als dat kan en
13.00 uur) kunt u zich (en uw kinderen) opgeven via de site of de
kosteres. Met die twee diensten hopen wij zoveel mogelijk mensen
een plaats te bieden. Het gaat over een Vrolijke jubel!
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