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Dienst 19 december 2021 

4e zondag van de Advent 

 

voorganger: drs . van de Wouw,  

em. geestelijk verzorger, Nuenen 

 

VOORBEREIDING 

 
MUZIEK 

(INSTUDEREN LIEDEREN) 

 

AANSTEKEN KAARS 

 

  PSALM 80: O God van Jozef (couplet 1 en 7) 

 (de gemeente gaat staan) 

 
BEMOEDIGING 

Onze hulp is in de Naam van de 

Heer die hemel en aarde 

gemaakt heeft die trouw blijft 

tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 

 

STILTE 

  

GROET (de gemeente gaat weer zitten) 

  

 

  LIED 437: Kom tot ons, (couplet 1, 2 en 3) 

 

   KYRIE, een smeekgebed voor de nood van de wereld 

 

     

 

   daarom bidden wij U om ontferming: 
   [I = Voorganger, of Vrouwen, II = Allen] 

I II 

 
 

 
     

    GENADEVERKONDIGING  

 

lied 740: Maria heeft ontvangen (couplet 1)  

of lied 455: Het zal geschieden in de laatste dagen (couplet 4) 

 

 

DE BIJBEL OPEN 

 

GROET 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 
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Gebed om de opening van het woord 

 

 

Lezing O.T. : Micha 5, 1-4a 

. 

 

Lied : 498 Betlehem, o uitverkoren stad  

(couplet 1 en 2) 

of 447: Het zal zijn in het laatste der tijden  

(couplet 1 en 2) 

of lied 1016 : Kom laat ons opgaan (couplet 1, 2 en 3 ) 

 

Lezing N.T.: Lucas 1, 39-45 

 

lied 739 Wat heeft Maria ons bewaard  (couplet 1& 

2) 

of lied 741 Een engel roep de oude man (couplet 1)n  

 

verkondiging 

 

Stilte  

Orgel- of pianomuziek 

 

Lied 453: Wachters van de tijd (couplet 1, 2 en 3) 

of lied 443 De engel Gabriël (couplet 1, 2 en 3) 

 

BIDDEN EN DELEN 

 

COLLEC 

 

Dankgebed 

 

Voorbeden 

   

 

  voorbeden afgewisseld met acclamatie  

  368b:  Dauw hemel 

  of 432d: Dauw hemel 

  of met   
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 STIL GEBED 

 

 

ONZE VADER 

Onze Vader die in de 

hemel 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.   

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.        

(oecumenische verwoording) 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

(de gemeente gaat staan) 

  Slotlied 473:  Er is een roos ontloken (couplet 1, 2 en 3) 

 

Zending  

 

zegen  

 
 
beantwoord met: 

 
 

MUZIEK 
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