
 
Zondag 20 december 2020 

 vierde zondag van de Advent 
 

Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Wees ons nabij, eeuwige God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 
 Amen. 
 
Openingslied:  ‘Hoe zal ik U ontvangen’: lied 441, 1 en 2  
(t. Paul Gerhardt, m. Johann Crüger, vert. Sytze de Vries) 
 
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. 
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de 4e adventskaars 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
 
De wereld wacht, hoe lang nog God? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht. 
 

  (t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques 
Berthier; Op de vleugels van een lied, 21) 

 

  

de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Lucas 1: 26-38 
 
Lied: ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’: lied 157a, 1 en 4  

(t. Muus Jacobse, m. Straatsburg 1539) 
 

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. 
 
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. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Een ster ging op uit Israël’: lied 496, 1 

(t. Jan Duin, m. Engeland-Forest Green) 
 

1.Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
 

Gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 458) 
 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
(t. en m. John L. Bell en Graham Maule, vert. Joke Ribbers) 
 
allen 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. 

 
Slotlied: ‘Ik breng een rechter aan het licht’: lied 459, 1,  
2 en 6                               (t. Jaap Zijlstra, m. Augsburg 1666)
  
 Staande 
 
1.Ik breng een rechter aan het licht, 
zo spreekt de Heer, en zijn gericht 
zal over alle volken gaan, 
de tirannie heeft afgedaan. 
 
2. Een koning bij de gratie Gods, 
het onrecht breekt hij en de trots 
van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 
 
6. Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 
 
Zegen 
 
Amen 
 
Muziek 
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Collectes 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie; 
kerstpakketten en kerstattenties en de tweede voor 
Muziek en Liturgie.  
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. 
 
Meer informatie over de kaarten en collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 


