
1  
  

          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst   
op 20 december 2020 aanvang 10:00 uur  

4e van advent  
in de Hoeksteen   

Voorganger: Ds. Cobi de Poel, Drachten 
Organist: Egbert van Goor 
Lector: Grietje Oldenhuis 

  
  
- Woord van welkom en afkondigingen 

 

- Aanvangslied: Lied 276: 1 en 2 (Zomaar een dak) 
 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

- Stilte 
 

- Bemoediging en Groet 
 

- Drempelgebed  
 

- Lied 19: 1 en 2 (De hemel roemt de Heer) 
 

1. De hemel roemt de Heer, 
het firmament geeft 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 
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een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 
 
 

2.  God heeft 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. 

 
- Aansteken van de vierde adventskaars 

 
- Aandacht voor het Adventsproject van de kinderen 

 
- Uitleg bloemschikking 

 
- Gebed van ontferming 

 
- Lied 437: 1 en 2 (Kom tot ons) 

 
1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 
 

2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breek in regens neer, 
regen de Heiland, Israëls Heer. 
 

- Gebed van de zondag 
 

- 1e Schriftlezing: 2 Samuël 7: 1 t/m 16 
 

71Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de HEER hem rust 
had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, 2zei de koning tegen 
de profeet Natan: ‘Kijk nu toch! Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de 
ark van God in een tent staat.’ 3‘Doe wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde 
Natan, ‘de HEER staat u immers terzijde.’ 4Maar diezelfde nacht richtte de 
HEER zich tot Natan: 5‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de 
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HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6Ik heb toch nooit in 
een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot 
nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. 7Overal heb ik met de 
Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, 
die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis 
van cederhout te bouwen?” 8Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 
zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan 
gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9Ik heb je bijgestaan in alles wat je 
ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam 
gevestigd als een van de groten der aarde. 10Ik heb aan mijn volk Israël een 
gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd 
wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het 
er pas woonde 11en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik 
rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor 
jou een huis zal bouwen: 12Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders 
te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig 
koningschap schenken. 13Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal 
ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14Ik zal een vader voor hem zijn en 
hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en 
zweepslagen, zoals een vader doet, 15maar hij zal nooit bij mij uit de gunst 
raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16Jou stel ik in het 
vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal 
wankelen.”’. 

 
Lied 132: 1 en 8 (Heer, denk aan David en zijn eed) 
 

1. Heer, denk aan David en zijn eed. 
Eens riep hij de geduchte naam 
van Jakobs sterke helper aan, 
gedenk aan David en het leed 
dat hij voor U heeft uitgestaan. 
 

8.  Aan hem, aan uw gezalfde zoon, 
hebt Gij gezworen bij uw eer: 
‘Bewaart uw nageslacht mijn leer, 
zij zullen zitten op uw troon 
in aller tijden ommekeer’. 
 

 
- 2e Schriftlezing: Lucas 1: 26 t/m 38 

 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28Gabriël ging 
haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met 
je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden 
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en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij 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. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning 
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde 
komen.’34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog 
nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De 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. 36Luister, 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, 37want voor God is 
niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 
 

Lied 473: 1 en 2 (Er is een roos ontloken) 
 

1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

 

2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 

 

- Overdenking 
 

 
 

- Lied 825: 1 en 8 (De wereld is van Hem vervuld) 
 

1. De wereld is van Hem vervuld, 
die ’t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
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8.  God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de ongeëvenaarde. 

 
 

- Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader:   
 

- Slotlied: op de wijs van Midden in de winternacht – Lied 486 
 

1. Mensenkind, heb jij het hart dromen te geloven? 
Zie je lichtjes in het zwart van de lucht hierboven? 
Durf je leven in het licht van dat ene vergezicht, 
dat je hart verwarmt en je lijf omarmt, 
dat een voorproefje is van je diepste dromen…? 
Eindelijk gekomen.. 
 

2. Als je oog hebt voor elkaar, luisterende oren 
Worden oude dromen waar, als opnieuw geboren 
Hemels licht breekt onverwacht door het donker van de nacht, 
als een mensenkind zijn bestemming vindt 
in een stal, lang verwacht, in je stoutste dromen. 
Eindelijk gekomen. 

 
- Zegen 

 
- Gezongen Amen: lied 431b 


