
Zondag 19 december 2021 4e zondag van Advent  

Rorate = Dauw (hemel van omhoog) 
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle (PKN); aanvang: 10.00 uur  
vg: ds. Jan Woltinge  Zwolle  organist: Ton Lans 
ouderling van dienst:  vvv  kindernevendienst:  Petra Lip 
lector: Marga Zwanenburg 
 
 
  ===   ORDE VAN DIENST   I   === 
welkom en afkondigingen: En: “Van de introïtuspsalm zingen we vers 1 en 2 om te 
beginnen. Na de openingswoorden zingen we vers 3.” 
 
introïtuspsalm: Lb/Psalm 19:1,2  De hemel roemt de Heer.  
 
Voorbereiding (door ouderling en gemeente): tekst zie map Orde I 

 
Openingswoorden:  
O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader  
en de Zoon en de Heilige Geest.  

A: AMEN  
O: Onze hulp is in de naam van de Heer.  

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben  
en waar we spijt van hebben  
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.  
O: Amen 
    
vervolg introïtuspsalm:  Lb/Psalm 19:3  Volmaakt is ’s Heren wet  
[en: een van de kinderen steekt de kaarsen aan]  
  
 

KYRIE gesproken en gezongen    

 
inleidende woorden, én: 

 
Vg.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld........en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft 
geen einde. 

Eerste bede eindigt met: Zo roepen wij tot U. En wij bidden: 
gemeente zingt: Lb 301a: Kyrië eleison   
 
Tweede bede eindigt met: Zo roepen wij tot U. En wij bidden: 
gemeente zingt: Lb 301a: Christe eleison   



 
Derde bede eindigt met: Zo roepen wij tot U. En wij bidden: 
gemeente zingt: Lb 301a: Kyrië eleison 

 

Dienst van de SCHRIFTEN  

 
Groet -vg:  De Heer zij met u 
  allen:  ook met u zij de Heer. 
 
gebed  
 
zingen: Lied 463: 1, 5, 6 (Licht in onze ogen) zingen we voordat de kinderen naar 
beneden komen. 
 
Kinderen in het midden 

gesprek bij de kerststal - jw 
inleidend gesprek over het thema - jw (of eventueel leiding kindernevendienst) 
kinderen nemen hierna verhalenboek én kandelaar mee vanuit de kerk naar de 
kindernevendienstruimte. 

 

lezing EERSTE TESTAMENT: Jesaja 7:1-4, 10-16 >> lector 
jw: inleidende woorden 
 
lezen: Jesaja 7:1-4, 10-16 (+ Lb 451:1d)     [NBV] door lector 
 

1 In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia,  

regeerde over het twee-stammenrijk Juda, trok koning Resin van Aram  

samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu,  

op naar Jeruzalem.  

Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen.  

2 Toen het koningshuis van David het bericht kreeg  

dat Aram en Efraïm, - zo heette Israël toen -   

de krachten gebundeld hadden,  

sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart,  

en zij beefden als bomen in de storm.  

3 Toen zei de HEER tegen Jesaja: “… …   4 Zeg tegen koning Achaz:  

“Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen! 

 

10 Ook zei de HEER tegen Achaz: 11 ‘Vraag om een teken  

van de HEER, uw God, of het nu moet komen  

uit de diepte van het dodenrijk  of uit de hoge hemel.’  

12 Maar Achaz antwoordde:  

‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’  

13 Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. 



Is het niet genoeg de mensen te tergen?  

Moet u nu ook mijn God tergen?  

14 Daarom gaat de Heer zélf u een teken geven:  

de jonge vrouw zal zwanger worden,  

zij zal spoedig een zoon baren en hem de naam Immanuël geven.  

15 Boter en honing zal hij eten,  

totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.  

16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen  

en het goede te kiezen,  

zal het land van de beide koningen  

die u zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn.  

Het zal u geen angst meer aanjagen. 

De nacht zal wijken uit het land [Lb 451:1d] 

 

Antwoordlied: Lb 451 [geheel]   Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
 
 
Evangelielezing 
- Aankondiging: Hoort het Evangelie van onze God  (gemeente gaat staan) 
- Psalmwoord: Psalmwoord voor deze dag uit Psalm 80 
- Allen: Halleluja 

 
jw: inleidend 
 
Lukas 1:57-80  [NBV] gelezen door jw      
 

lezing: Lukas 1:57-68 
zingen:  Lb 158a: vr:1, m:2, allen:3 
vervolg:  lezing: Lukas 1:80 
zingen:  Lb 158b 

 
- eindigen met: “In de woorden uit de Schrift horen wij het Woord van de Levende 
God."  
- allen: Lof zij U, o Here. 
 
uitleg en verkondiging  
 
orgelspel 
 
zingen:  Lb 362 [geheel]   Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 
 

Gebeden   

 
Afkondigingen 
De kinderen komen weer terug; nemen teksten mee voor de voorbeden… 



 
Collecteschalen worden binnengebracht (mensen geven voor de viering vaak al, 
omdat de schalen bij de uitgang staan. Collecte bij de uitgang. 
 
Collecte bij de uitgang [1e      ; 2e ]      
 
-dankgebed voor de gaven: … … 

 
voorbeden - stil gebed - Onze Vader, lied 369e, of voor  
vierstemmige versie los blad. 
 
(leiding van de) kinderen vertelt wat ze hebben toegevoegd aan het boek en wat ze 
hebben gedaan. 
  

   Het Uitgaan van de dienst 

 
slotlied zingen:  Lb 444  [geheel]  Nu daagt het in het oosten  
Uitzending en zegen 
allen:  Amen (3x) 
 
orgelspel  
 


