
Protestantse Gemeenten Slochteren en De Woldkerken 

Orde van dienst voor zondag 20 december 2020 

Rorate Coeli, 4e zondag van de Advent 

Thema: Ontmoeting 

voorganger: ds. Wietske Tinga 

organist: ?? 

 

Orgelspel 

De 4e adventskaars wordt aangestoken 

Intochtslied: Psalm 19 : 1 

1. De hemel roemt de Heer, / het firmament geeft eer / Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag, / de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord / een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidt /  

hetgeen zij openbaren. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Antwoordlied: Lied 437 - van de mp3-opname 

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

 

2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breek in regens neer, 

regen de Heiland, Israëls Heer. 

 

3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 

O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

 

4. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 

in ons verloren paradijs. 

 

5. Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eindloos ver, 

o zon ga op, o zonneschijn, 

laat ons niet in het donker zijn. 

 

6. Wij zijn hier in zo grote nood, 

wij leven allen naar de dood. 

O kom, en voer met sterke hand 

ons weer terug in ’t vaderland.

Smeekgebed 

Adventslied: Lied 462 : 1, 2, 4 en 6 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen 

levenslang gebroken zijn? 

 

 

 

2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

 

  



4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is.

Gebed van de zondag 

(Kinderen: Adventsproject?) 

Lezing uit de profeten: II Samuël 7 : 4 - 16 – (Naardense Bijbel) 

4. Maar het geschiedt in die nacht, dat het woord van de Ene geschiedt tot Natan en zegt: 

5. ga heen, zeggen moet je tot mijn dienaar, tot David:  

zo heeft gezegd de Ene: zul jíj voor mij een huis bouwen waarin ik kan zetelen?- 

6. want ik heb niet in een huis gezeteld vanaf de dag dat ik de zonen van Israël deed opklimmen uit Egypte 

tot op deze dag; ik ben heen en weer blijven gaan in een tent, in een tabernakel; 

7. overal waar ik heen ging met alle zonen Israël,- heb ik toen ooit een woord gesproken met één van Israëls 

stamrechters die ik gebood om mijn gemeente, Israël, te weiden, en gezegd: 

waarom hebt ge voor mij niet gebouwd een huis van cederhout?!- 

8. en nu moet je zó zeggen tot mijn dienaar, tot David: zó heeft gezegd de Ene, de Omschaarde: 

ik heb jou meegenomen van de weide, van achter de schapen,- 

om leidsman te worden over mijn gemeente, over Israël; 

9. ik ben met je geweest overal waar je ging en heb al je vijanden weggemaaid van je aanschijn; 

maken zal ik voor jou een naam zo groot als de naam van de groten der aarde; 

10. vaststellen zal ik voor mijn gemeente, voor Israël, een plaats; 

planten zal ik hem en wonen zal hij op zijn plek en niet meer opgeschrikt worden; 

kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken zoals in het eerst,- 

11. en sinds de dag dat ik over mijn gemeente Israël richters heb geboden;  

rust zal ik je verschaffen van al je vijanden; gemeld heeft voor jou de Ene 

dat hij een huis voor jou zal maken, de Ene!- 

12. want zijn je dagen vervuld en zul je zijn gaan liggen bij je vaderen, doen opstaan zal ik dan je nazaat na jou 

die uit je ingewanden is uitgetogen; zijn koningschap zal ik bevestigen; 

13. hij zal voor mijn naam een huis bouwen,- en vastzetten zal ik de troon van zijn koningschap tot in eeuwigheid; 

14. íkzelf zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon wezen: als hij misdoet zal ik hem straffen met een stok 

van mannen en met plagen van zonen van Adam; 

15. mijn vriendschap zal niet van hem wijken,- zoals ik die wel heb doen wijken van Saul die ik heb verwijderd 

van voor je aanschijn; 

16. je huis en je koningschap zal aan je aanschijn worden toevertrouwd; je troon zal wezen: vaststaand tot in eeuwigheid! 

 

Zingen: Lied 441 : 1, 2 en 10 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 

 

2. Heel Sion strooit haar palmen 

als vaandels voor uw voet. 

En ik stem in met psalmen 

waarmee ik U begroet. 

Zo zal ik U ontvangen: 

mijn lofzang is de twijg, 

mijn zangen zijn het vaandel 

dat zich in eerbied neigt.

 



 

10. Hij zal de wereld richten, 

berecht wie Hem bevocht. 

Genadig zal Hij lichten 

voor wie Hem heeft gezocht. 

Kom haastig, licht der wereld, 

en leid ons allemaal 

uw grote vreugde binnen, 

uw feest, uw liefdesmaal. 

 

Lezing uit het evangelie: Lucas 1 : 26 - 38 

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was 

uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28Gabriël 

ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het 

horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: 

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon 

baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 

genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn 

over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal 

dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige 

Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind 

dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van 

een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand 

van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 

mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 

Zingen: Lied 157A 

1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen. 

 

2. Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 

 

3. Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, 

maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 

 

4. Hij heeft het lang voorzegd: 

aan Israël, zijn knecht 

zal Hij genade schenken 

en Hij zal Abraham 

en al wie na hem kwam 

in eeuwigheid gedenken.

 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: Lied 444 : 1, 2 en 5 

  



1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht.

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

Mededeling over de collecte en de bloemen 

Voorbeden, stil gebed, Onze vader 

Zingen: Lied 461 

1. Wij wachten op de koning 

die ons de vrede brengt, 

ontsteken onze lampen 

totdat Hij komt! 

 

2. Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 

 

3. Het vuur van onze vreugde, 

de gloed van ons gezang 

zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 

 

4. Wij wachten op de koning; 

zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 

wanneer Hij komt!

Wegzending en zegen 

Orgelspel 

 

 


