
 
Zondag 19 december 2021 

vierde van de Advent 
 

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. 
 
Gebed op de drempel 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 
 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 
 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Als tussen licht en donker’, lied 452: 1 en 2 
(t. Tom Naastepad, m. 16e eeuw) 
 

1. Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
 
2. Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 
 allen gaan zitten 
Aansteken van de vierde adventskaars 
 
Smeekgebed, na elke strofe 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) 
 
… gebedsstilte … 
 
… die overgaat in het  
Gebed van de zondag 

 de heilige Schrift 
 
Lezing uit het eerste testament: Sefanja 3, 14-20 
 
Lied: ‘De mensen die gaan in het duister’:  
lied 454: 1, 2 en 3 (t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg). 
cpl. 1: zangers; cpl. 2 en 3: allen 
 
1. De mensen die gaan in het duister, 
die wonen in ’t land van de dood, 
zij zullen een licht zien stralen; 
het hemelse morgenrood. 
 
2. Zij zullen weer zingen van vreugde, 
de angst en de nood zijn voorbij, 
geen vijand marcheert door de straten, 
de kinderen spelen weer vrij. 
 
3. De stok die hen sloeg is gebroken, 
geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 
Zij krijgen weer tijd van leven, 
er is een begin van geluk! 
 
Evangelielezing: Lucas 1, 39-56 
 
Acclamatie / lied: ‘Sanctum nomen domini’, lied 874 
(muziek Jacques Berthier) 
(2x; 1e keer zangers; 2e keer allen) 
 
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea. 
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea. 
 
Vertaling: Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Soms staat de hemel op een kier’, lied 464: 2, 5 en 6 
(t. Sytze de Vries, m. Martin Luther). 
cpl. 2 en 6: allen; cpl. 5: zangers 
 
2. Soms staat de hemel op een kier: 
een bode van de Heer komt hier, 
verrast ons met een blij bericht, 
en zet de aarde in het licht! 
 
5. Maria wordt verheugd begroet 
als zij Elisabeth ontmoet. 
Want blij verwachten zij het kind 
waarin God zelf behagen vindt. 
 
6. De hemel spreekt, de aarde lacht 
nu jong en oud een toekomst wacht! 
Maria zingt de woorden voor, 
wij stemmen in en zingen door! 
 

gebeden en gaven 
 



Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen (lied 62c) 
 
Stel je vertrouwen op God alleen, 
je zult niet wankelen. Hij is je rots. 
 
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. 

      allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘De nacht is haast ten einde’:  lied 445: 1, 2 en 3 
(t. Jochen Klepper, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 
Johannes Petzold) 
cpl. 1: zangers, cpl. 2 en 3: allen 
 

1. De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
  
2. Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de engelen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 
3. Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkere aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht. 
 
Zegen 
allen(431b) 
Amen 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. Helaas is er 
vandaag, vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen, geen koffie. Laten we elkaar de 
ruimte geven bij het verlaten van de kerkzaal. 
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