Wijkgemeente Den Haag West - zondag 20 december 2020 – 4e Advent - Rorate
Voorganger: mw. Sity Smedinga
Organist:
Warner Fokkens
Cameraman: Marinus van Kooij

Ouderling: Leen Slegers

Lector:
Nettie Tichelaar
Solisten: Christi en Jaap van der Hauw
Koster:
Leonore Brons

Klokgelui
Orgelspel over Lied 286:

Waar de mensen dwalen in het donker

Welkom
Aansteken van Adventskaarsen
Aanvangslied: Lied 461

Wij wachten op de koning

Bemoediging: Ambtsdrager:
Allen:
Drempelgebed

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Smeekgebed: Lied 462: 1 en 2
gesproken smeekgebed
Lied 462: 4 en 6

Zal er ooit een dag van vrede

(solozang)

(solozang)
(solozang)

Postludium over lied 462
Gebed van de zondag:
Eerste lezing:
2

Psalm 19: 2-3 en 12-15

De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

Lied 19a

3

de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht

Het woord des Heren is volmaakt
14

12

13

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

Orgelspel over lied 443:
Evangelielezing:
26

15

(solozang)

Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
De overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.

De engel Gabriël komt aangesneld

Lucas 1: 26-40

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
28
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok
hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de
engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in
eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man
gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je
als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van
God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook
al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets

onmogelijk. 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de
engel haar weer alleen.
39

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis van
Zacharias binnenging en Elisabet begroette.

Lied 443

De engel Gabriël komt aangesneld

(solozang)

Overdenking
Piano-improvisatie over lied 739:
uit Eva’s lied 57

Wat heeft Maria ons bewaard
Het lied dat Maria zong

Toen Maria zong, zo klein, zo jong,
zong zij een machtig lied.
God toegedaan met lijf en leven,
en recht gaan staan en antwoord geven,
zo is een mens geheimenis
dat niet meer weg te praten is.
Opnieuw genoemd in de geslachten
door allen die nog licht verwachten.
Zing dit steeds weer, vergeet het niet,
het is een machtig lied.

(solozang)

Toen Maria zong, zo blij, zo jong,
zong zij een prachtig lied.
Die Heilig heet wil mensen kennen
en door de geest tot leven brengen.
Wie aan geen wonder heeft gedacht
stroomt vol met Gods verbeeldingskracht.
Een gloed die ons zal blijven warmen
omhult ons in elkaars erbarmen.
Zing dit steeds weer, vergeet het niet,
het is een prachtig lied.

Toen Maria zong,
zo sterk en jong,
zong zij een krachtig lied.
De machtigen van deze aarde,
zij hebben niet de meeste waarde.
Ivoren torens zijn gebouwd
op drijfzand van verdriet en rouw.
Maria zingt voor stemmelozen
omdat de Ene heeft gekozen.
Zing dit steeds weer, vergeet het niet,
het is een krachtig lied.
Magnificat, magnificat, Magnificat, magnificat.

Gebeden:

Dankgebed, voorbeden en stil gebed met een gesproken acclamatie:
Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan!
Onze Vader (Oecumenisch)

Mededelingen:
Slotlied: Lied 440: 1 en 2

Ga, stillen in den lande

Zending en zegen (allen zeggen: Amen)
Orgelspel over lied 754:

Liefde Gods die elk beminnen

(solozang)

