
Advent 2021

Vieringen in de Fontein



Op de voorzijde: Marc Chagall, Duif en kandelaar 
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ZONDAG 12 DECEMBER DERDE ADVENT
   
Voorganger Jan Willem Nieboer
Organist Carel van Aurich
Ouderling Tineke Veenstra
Diaken Bram van Huis
Lector Thom van Dijk

Voorwoord
Wonderlijk en geheimzinnig hoe een nieuw leventje 
groeit. ‘Met toegewijde tederheid in de moederschoot 
geweven’, zingen we met psalm 139. En dan dat 
moment dat je voor het eerst dat wezentje voelt, door de 
buikwand heen. Om zo’n bijzondere, kleine beweging 
draait het in het verhaal van vanmorgen. Met die 
kwetsbare beweging is iets in gang gezet dat de hele 
schepping opnieuw opbouwt en terugbrengt bij haar 
bron. Zo worden hemel en aarde verbonden. Deze grote 
wereld is op liefde gebouwd en zal in liefde groeien. 
Dwars tegen alle brute branieschoppers in. Luister maar,
hoe Maria vanmorgen haar strijdlied zingt. 

Ds. Jan Willem Nieboer

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom

Aansteken kaarsen op de tafel

Moment van stilte
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GEZONGEN GROET, lb 430, refrein, "Met vrede 
gegroet en gezegend met licht", 1x voorganger, dan allen

BEMOEDIGING
v: Onze hulp is de naam van de Heer
a: Die is, die was en die komt!

GEZONGEN DREMPELGEBED

Drempelgebed (door voorganger en gemeente 
gezongen)

        v. Geschreven staat dat uw Messias komt
op zonnevlagen, vleugels van genezing;
en dat Gij komt in hem – wees hier aanwezig
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen.
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.
De mensen sterven en zijn niet gelukkig.

a
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Aansteken adventskaarsen terwijl allen zingen
 lb 277"Die ons voor het licht gemaakt hebt"

OPENINGSLIED  Psalm 139:1 en 7 Heer die mij ziet 
zoals ik ben

Gebed om ontferming en gezongen Kyrie door 
allen, deel uit ZZZ 311:

LOFZANG VAN ZACHARIAS, lb 158b,allen  "Een 
schoot van ontferming is onze God"
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RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing OT  Micha 6:1-8

Zingen Lb 464: 1, 3, 5 en 6 Een engel spreekt een 
priester aan

 

Evangelielezing  Lucas 1: 39-56
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ACCLAMATIE EVANGELIE lb 465,allen  "Hopen en 
uitzien naar het licht"

OVERWEGING

Orgelspel

Zingen Lb 445: 1 en 2 De nacht is haast ten einde

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden en stil gebed

ACCLAMATIE VOORBEDEN Lb 367K,allen,
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Onze Vader

DIACONALE MEDEDELINGEN

SLOTLIED Lb 440: 1, 3 en 4 Ga, stillen in den lande

ZENDING EN ZEGEN, 

Orgelspel

VIERDE ADVENT 
Zondag 19 december houden we een gezamenlijke 
dienst in de Nieuwe Kerk.
Voorganger: Tirtsa Liefting
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