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Orde van dienst voor de Vierde zondag van Advent 

19 december 2021 
 

 
Welkom in deze dienst van de Vierde Advent.  
In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld 
steeds een ander Kyrie. Vandaag hemel en aarde, en liederen daarbij. 

 
 
Voorbereiding  

Orgelspel M. Weckman - Magnificat  
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 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.luthersekerkleiden.nl%2Fmaarten-luther%2Fde-lutherroos%2F&psig=AOvVaw3JWW
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7jMG1naTgAhUIzaQKHUlcBzoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hervormdegemeentegarderen.nl%2Fpkn-logo-pkn&psig=AOvVaw0uoK
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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 85 en 25) 

vv:  Hemel laat gerechtigheid neer regenen,  

  laat haar neerstromen uit de wolken,  
a:  en laat de aarde zich openen  
  en ook het recht doen ontspruiten. 

 
v: Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,  
a: Mijn God, op U vertrouw ik,  

maak mij niet te schande,  
v: laat mijn vijanden niet triomferen.  
a: Zij die op U hopen worden niet beschaamd, 
v: beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 

 
a: Hemel laat gerechtigheid neer regenen,  
 laat haar neerstromen uit de wolken,  
  en laat de aarde zich openen  
 en ook het recht doen ontspruiten. 
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Kyriegebed,  eindigend met Kyrie eleison. 
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groet 

 
 
 Zondagsgebed 
  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer. 
  A: Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 

Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen 
Ontsteken van de vierde Adventskaars.  
 

Wij zingen daarbij   
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Zondagslied   437 
 allen 1 

      mannen 2 
      vrouwen 3  
      orgelvers 4 
      voorzang 5 
      allen 6 
 
Eerste lezing   Filippenzen 4:4-7 
Aankondiging van het Evangelie(staan) 
Psalmwoord    Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde: 
      Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja. 
 

 
 
Evangelielezing  Johannes 1:19-28  
Lofzang    

      
 
Lied     op de melodie van 437 
    voorzang 

Scheur toch de wolken weg en kom. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Doodsnacht regeert ons her en der. 
De tijd is vol, Uw naam is ver. 

      allen 
Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kinderen staan 
op uit hun graf en zien U aan. 
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      voorzang 
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensen woord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 

         allen 
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

   
    Verkondiging  
 

Lied     462  
      allen 1          6 
      voorzang 4 
       

Gebeden en zegen 
Voorbeden met de gezongen acclamatie:  

 
Stil gebed 

   
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 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, maar verlos ons van het kwade,  
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Lied voor de zegen (staande) 463: 1 tot en met 5  
         Allen  1    3    5 
         vrouwen     2 
         mannen               4 
 
Zegen 

 
 
  Orgelspel  D. Buxtehude  Von Gott will ich nicht lassen 
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Voorganger:    Martin van Wijngaarden   
Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 
Voorzang:    Lisa Hinfelaar 
Lezingen:     Sheila Lont 
Organist:     Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:        Greet Postema.  
Camerabediening:   Mies de Vries-Langelaar 
Illustratie:    “Scheur de hemelen…..” 
Collecte:     ook digitaal via www.luthersrotterdam. 

nl/gift of scan deze QR-code met uw 
smartphone. 

           
 
- Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom! 
- 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 

-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. 

- Er zijn twee diensten op kerst. Intekenen voor de dienst van 10.30 uur 
is al niet meer mogelijk. Voor de dienst van 13.00 uur kunt u zich 
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! 

- Tweede kerstdag; kersttheemiddag om 16.00 uur, digitaal, 
aanmelden kan via ml.van.wijngaarden@planet.nl. 

 

http://www.luthersrotterdam/
http://www.luthersrotterdam.nl/contact
mailto:ml.van.wijngaarden@planet.nl
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