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Zondag 22 december 2019 - Advent IV    Voorganger:  Ds. Bob Becking  

        Organist:  Wichard Tilstra 
       Lector:   Niels Lucas Luijckx  

Welkom 
 
PRAELUDIUM – voorspel: Koraalvoorspel ‘De nacht is haast ten einde’ van Wichard Tilstra. 

*wie kan, gaat staan 

INTROITUS - intrede 

Eerste psalm: Psalm 19: 1, 2 omsloten door de antifoon ‘Laat het dauwen uit de hoge hemel, laat gerechtigheid op 

aarde neerdalen als regen uit de wolken, laat de aarde zich openen, dan kan het heil ontkiemen.’ 

VOTUM – gelofte 

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

a. Amen.  

ADIUTORIUM - bemoediging 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

CONFITEOR -schuldbelijdenis 

v. (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij: 

g. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige leven.  

v. Amen.  

* wij gaan zitten  

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

SALUTATIO - groet 

 

 

 

 

COLLECTA - zondagsgebed 

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus Christus, onze Heer. 

a.  Amen. 
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LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Micha 7: 1 - 7 en 18 - 20 

Gradualepsalm: Psalm 145 vers 1, 3, 6 

EPISTELLEZING:  Filippenzen 4: 4 - 7 

Zondagslied: Lied 437 

EVANGELIELEZING  

* wie kan, gaat staan 

Halleluja: Lied 338e 

v.  Psalmwoord : ‘Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.’   

v. Mattheus 1: 18 - 25 

a. Acclamatie:  

 

 

* wij gaan zitten  

PREDIKING 

INTERLUDIUM – tussenspel: ‘Breek, aarde, uit, breek uit in pracht’ uit partita ‘Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer’ 

van Folkert Grondsma (1944-2000) 

Mededelingen 

INZAMELING VAN DE GAVEN 

Lied 466 vers 1, 4, 7 (Onder het voorspel worden de gaven ingezameld: Prélude et Fugue van Johan Beeftink 

(*1941))  

GEBED OVER DE GAVEN 

VOORBEDEN 

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. Lied 368b  

Stil Gebed  

Onze Vader - PATER NOSTER 

 

 

S 

Slotlied: Lied 444 

Zending en zegen  

* wij gaan zitten  

POSTLUDIUM – naspel: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ BWV 599 van J.S. Bach (1685-1750) 


