
Zondag 19 december 2021

“zondag Rorate”

4e advent

Welkom in De Regenboog!



Ouderling van dienst: Joke Heuver

Ouderling van welkom: Wim Slooijer

Diakenen: Dinand en Klazien Imhof

Lector: Henk Gottemaker

Aankondiging collecte

Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Organist: Rien Hoekjen      Fluitiste: Irma Molenaar
m.m.v. enkele leden van de cantorij o.l.v. Gerdinand Piksen



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,

als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-

koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Orgel en fluit



Orgel en fluit:
Pastorale over Psalm 19

Dick Sanderman (geb. 1956)

Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling Wim Slooijer

Aansteken 4e adventskaars

Toelichting liturgische schikking

Psalm van de zondag



Cantorij

Zingen: Psalm 19: 1 en 2







Vers 2







Antifoon door cantorij



Cantorij

Bemoediging en groet



Bemoediging en groet

Voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God

Allen: die liefde is en grond van ons bestaan

Voorganger: die ons stelt in zijn licht en ons bij
name noemt

Vervolg 



Allen: die ons vrijheid geeft en vertrouwen vraagt

Voorganger: Wij groeten elkaar met liefde en licht

Allen: in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen

Zingen: Lied 441: 1 en 5





Vers 5





Gebed om ontferming



Gebed om ontferming

De cantorij zingt: ‘Heer, ontferm U’

Zingen: Lied 442: 1 en 2





Vers 2





Adventsproject



‘Gods dienaar die door niemand werd gezien’

Projectlied



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee! 

Couplet



Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 

Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 

Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 

Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 

Maar God die draait dat om: Hij werd Zelf heel klein. 

Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 

En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 

want jij, je hoort erbij 

Refrein



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee!

Jij telt mee!

De kinderen gaan naar de nevendienst



De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste schriftlezing: Micha 5: 1 – 4a



Eerste schriftlezing: Micha 5: 1 – 4a

51Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël
zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft
gebaard,

Vervolg 



worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten.
3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen,
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
4en hij brengt vrede.

Zingen: Lied 461



Allen



Cantorij



Allen



Cantorij

Tweede schrfitlezing: Lucas 1: 39-45



Tweede schrfitlezing: Lucas 1: 39-45

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het
bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.
41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de
heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende
ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht
van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn

Vervolg 



Heer naar mij toe komt?
44Toen ik je groet hoorde,
sprong het kind van vreugde 
op in mijn schoot.
45Gelukkig is zij die geloofd 
heeft dat de woorden
van de Heer in vervulling 
zullen gaan.’

Luisterlied: Maria weet je wel



Maria, weet je wel …

Verkondiging



Verkondiging

Bewerking voor orgel en fluit



Bewerking voor orgel en fluit over
‘O kom, o kom Immanuel’

Dick Sanderman

Zingen: Gezang 125: 1, 3 en 4 (LvdK 1973)



Allen

O kom, o kom, Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Cantorij vers 3



Cantorij

O kom, o kom, Gij Oriënt,

en maak uw licht alom bekend;

verjaag de nacht van nood en dood,

wij groeten reeds uw morgenrood.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Allen vers 4



Allen

O kom, Gij sleutel Davids, kom

en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Kinderen komen terug



De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gedicht door Hetty Kroese



Gedicht door Hetty Kroese

Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,

als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-

koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Slotlied: lied 440: 1, 3 en 4



Allen



Cantorij vers 3



Cantorij



Allen vers 4



Allen



Zegen



Zegen

Orgel en fluit



Orgel en fluit: ‘Joy to the world’ (Dick Sanderman)

Een gezegende week gewenst!


