
Orde van dienst in de ELG te Zutphen 
voor 4e advent zondag 19 december 2021 
(in de periode van het coronavirus !) 
Orgelspel 
Begroe-ng, mededelingen 
Aansteken van de altaarkaarsen - de dienst begint  
Lied  433: 1-4 (gelezen) 
vg. Kom tot ons de wereld wacht Heiland, kom in onze nacht 
 Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind. 

gem. Kind dat uit uw kamer klein als des hemels zonneschijn 
 Op de aarde zijt gesteld, gaat uw weg zoals een held. 

gem. Gij daalt van de Vader neer tot de Vader keert Gij weer, 
 die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan. 

gem. Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. 
 Het geloof leeJ in dat licht waarvoor al het duister zwicht. 
  
Voorbereiding 
Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Gem: Amen. 
Vg: Onze hulp in de naam van de Heer 
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeJ. 
Vg: …………………………… 
 ….. vergeef ons wat wij misdeden 
Gem: en laat ons weer in vrede leven. 
Vg:  Amen. 
  
Ingangspsalm 
Vg: AnMfoon bij de ingangspsalm (gesproken)  

‘Hemel, laat gerech-gheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de 
wolken, en laat de aarde zich openen en ook het recht doen ontspruiten’. 

Lied: psalm  19: 1, 2  
( in beurtspraak op de volgende wijze) 

• voorspel op het orgel 
• 1e  couplet  gelezen  ( door G) 

De hemel roemt de Heer, het firmament geeJ 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. 

• 2e couplet  gelezen  ( door Vg) 
God heeQ de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held die tot de zege snelt 
roept hij de nieuwe morgen;  
hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door:  
zijn gloed laat niets verborgen 

• naspel op het orgel  

Vg:  herhaalt an-foon 
G: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den 
 beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  Amen. 
Kyrië  
Vg: Laat ons de Heer om onTerming aanroepen  voor de        
nood van de wereld en zijn naam prijzen want zijn    
barmhar-gheid heeQ geen einde. 



 Vg: Here God onTerm U,    
 G:  Christus onTerm U, Here God onTerm U. 
  
De schri>en geopend 
 Vg: De Heer zij met U    
 G: en met uw geest. 
 Vg: Zondagsgebed: 

.……….  door Jezus Christus, onze Heer, 
G: Amen 

Epistellezing 
Lector: Filippenzen 4: 4 t/m 8   (door lector) 
lied: psalm 92: 1, 2, 3 
( op volgende wijze bespeeld & gelezen: )  

• voorspel op orgel 
• couplet 1  gelezen door G 

Gem. Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst, 
Dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig. 
Wij loven in de morgen uw goederMerenheid, 
Ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen. 

• couplet 2  gelezen door lector 
L: Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, 

Die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; 
Laat alom musiceren, met stem en instrument, 
Maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren. 

• couplet 3  gelezen door G 
G:   Gij hebt mij door uw daden, o Here God verheugd. 

Mijn harte is vol van vreugd, ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand; 
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken. 

• naspel op het orgel 

   

Evangelielezing  
Vg  aankondiging van het evangelie 
Vg psalmwoord: 80: 9,10 (gesproken) 

“U hebt de wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven om hem 
te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het 
land” 

Vg Halleluja      
G Halleluja ( 2x)    
 Lucas 1: 26 t/m 38  (door Vg) 
acclama-e 
G  Lof zij U o Christus     
  
Preek 

Medita8ef orgelspel 

lied 740: 1 t/m 5 
( op volgende wijze bespeeld & gelezen: )  

• voorspel op het orgel 

• 1e en 2e couplet  gelezen door Vg  
Vg: Maria heeQ ontvangen de Geest, een blij bericht. 

Gods woord is haar verlangen, zij weet zich opgericht. 
De vrucht, vertrouwde vreemde, groeit s-laan in haar  schoot. 
Zij baart en wordt ontheemde, redt Jezus van de dood. 

Vg: Zij ziet de jongen weggaan, Hij zoekt een nieuw verband. 
Zij zal niet in de weg staan, zij schaart zich aan de kant 
Van dwaze, sterke moeders, zo kwetsbaar in hun kind, 



Die toch de hoop behoeden, dat kostbaar leven wint. 

• 3e couplet   orgelvers 
Die boodschap van nieuw leven, de redding van de mens, 
Dat woord , door God gegeven, een wrede, zoete wens. 
Daar hangt Hij, roept zijn Vader, de hemel zwijgt, kleurt zwart. 
Hij sterQ en zij komt nader, een zwaard doorsteekt haar hart. 

• 4e couplet   gelezen door G 
Gem:    De moeder draagt het lichaam van haar verloren kind, 

Het kind dat zij het licht gaf en hier zijn einde vindt. 
Zij wiegt hem in haar armen, ze laat hem niet meer los. 
Ze kan hem niet meer warmen, een koud en bi]er lot. 

• 5e couplet  gelezen door Vg 
Geslagen zijn Maria, de vrienden dof en dicht. 
Maar daar is, alleluja, de redder in nieuw licht. 
Hij wenst hun allen vrede, zendt hen met vrede uit. 
God heeQ voor ons gestreden, Maria zingt en juicht. 

• naspel op het orgel 

Gaven en gebeden 
(Inzameling van de gaven) 
Vg: voorbeden,  met acclama-es 368a, gesproken 
Gem: Kom Heer, en wacht niet langer  
 s-l 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 de 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. 
 Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
Wegzending en zegen 
 Gem: (staande)  434: 1,2, 3,4,5,6, ( gesproken) 

voorspel op orgel;  
Vg.   1. Daar komt een schip geladen tot aan het hoogste boord. 

Draagt Gods Zoon vol genade, des Vaders eeuwig woord. 

Vg.  2. Hoe ’t schip het water kliefde! Het bergt een kostb’re last; 
Het ziel dat is de liefde, de hei’lge Geest de mast. 

Vg.   3. Het anker valt ter rede, nu is het schip aan land. 
Het woord is vlees geworden, Gods Zoon reikt ons de hand. 

         4.  (orgelspel);  
Te Betlehem geboren als kindje in een stal, 
geeQ zich voor ons verloren de Heiland van ’t heelal. 

5-6 (gesproken G); 
G.      5. En wie in groot verblijden dit kindje kussen wil, 

moet vooraf met Hem lijden zijn kruis, om zijnentwil, 

G.      6. en daarna met Hem sterven, om met Hem op te staan 
en ’t leven te verwerven, gelijk Hij heeJ gedaan. 

 naspel op het orgel 

Vg: Zegen 
Gem: Amen 



De kaarsen worden gedoofd   –– einde van de dienst –– 

orgelspel    


