
Zondag 18 december 2022 

Vierde zondag van advent 

 

Voorganger: pastoor Marco Conijn 

Organist: Jochem Schuurman 

Acolieten: Rocla Toso, Iris Veldman, Hayo Haitsma, Sara Achmar, Christian Pennaertz, 

Edivan da Conceiao 

Misdienaars: Hidde Nauta en Vince Huismans 

Ceremoniariussen: Tamy Sanawy en Jelmer de Boer 

Voorzangers: Sander Zwezerijnen en Maria Boeschoten 

Lektor: Anneke Grijpma 

Koster: Arjen de Boer 

 

(Om 9.59 uur stilte vanwege het begin van de uitzending. De uitzending begint deze keer 

niet met een muziekstuk, maar met staande samenzang tijdens de intocht.) 

 

Samenzang tijdens de intocht: Al wie dolend in het donker (staande) 

 

 
  

2. Onze lasten zal Hij dragen, 

onze onmacht totterdood, 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons Zichzelf als levensbrood 

Nieuwe vrede zal er dagen, 

liefde straalt als morgenrood. 

 

3. Tot de groten zal Hij spreken, 

even weerloos als een lam. 

het geknakte riet niet breken, 



Hij bewaakt de kleine vlam. 

Hoor en zie het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

Kruisteken en begroeting 

 

Priester: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Allen:  Amen 

Priester: De genade van onze Heer Jezus Christus,  

de liefde van God,  

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen. 

Allen:  en met uw Geest 

 

(Allen gaan zitten) 

 

Inleiding op de viering 

 

Ontsteken kaars van verbondenheid 

 

Ontsteken vierde adventskaars 

 

Schuldbelijdenis 

 

Priester: Bekeren wij ons eerst tot God 

om de heilige geloofsgeheimen goed te kunnen vieren: 

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God 

en voor u allen, dat ik gezondigd heb   

in woord en gedachte, in doen en laten, 

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 

voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Priester: Moge de almachtige God  

zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven  

  en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

Allen:  Amen  

 



Gezongen Kyrie 

 

Voorzang:  Kyrie 

Allen:   

Voorzang:  Gij die op de aarde komt zo klein en weerloos als een kind,  

laat Uw komst ons niet ontgaan. Kyrie eleison.  

Allen:   

Voorzang: Christe 

Allen:   

Voorzang: Gij de genoemd wordt: God met ons,  

kind van de Geest een man van vrede,  

ontferm U over ons. Christe eleison.  

Allen:    

Voorzang: Kyrie 

Allen:   

Voorzang: Gij die herder en koning blijft tot in de eeuwen der eeuwen,  

maak ons waakzaam tot in het eind. Kyrie eleison.  

Allen:   

 

Gebed 

 

Lêzing út de Profeet Jesaja 

 

Bidden Psalm 24 

 

Lektor:  De Heer moet de poorten binnengaan,  

  want Hij is de koning der glorie. 

Allen:  De Heer moet de poorten binnengaan,  

  want Hij is de koning der glorie. 



Lektor:  Aan God hoort de aarde en al wat erop is,  

  de aardschijf en al wat daar woont. 

  Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,  

  haar vastgelegd op de zee.  

Allen:  De Heer moet de poorten binnengaan,  

  want Hij is de koning der glorie. 

Lektor:  Wie zal beklimmen de berg van de Heer,  

  wie in zijn heiligdom staan?  

  Die rein is van handen en zuiver van hart,  

  zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.  

Allen:  De Heer moet de poorten binnengaan,  

  want Hij is de koning der glorie. 

Lektor:  Hij zal door de Heer gezegend worden,  

  beloond door God, zijn Verlosser.  

  Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,  

  dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.  

Allen:  De Heer moet de poorten binnengaan,  

  want Hij is de koning der glorie. 

 

Samenzang: O Heiland, open wijd de poort 

 
  

2. Besproei ons hart, zo dor en droog, 

met dauw en regen van omhoog. 

Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam, 

Gij zijt de Leeuw uit Juda's stam. 

 

3. O morgenstond, zo lang verbeid, 

O zon van algerechtigheid, 

de dag breekt aan, de nacht is om: 

wij wachten, kom, Heer Jezus, kom. 

 

(Allen gaan staan) 

 

Gezongen Alleluia (a capella) 



 

Priester: Alleluia, alleluia, alleluia. 

Allen:  Alleluia, alleluia, alleluia. 

Priester: Zie, de maagd zal zwanger worden  

en een zoon ter wereld brengen.  

En men zal Hem de naam Immanuel geven: God met ons. 

Allen:  Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Evangelie van Jezus Christus volgens Matteus 1: 18-24 

 

(Allen gaan zitten) 

 

Overweging 

 

Orgelspel: L.J.A. Lefébure-Wély – Verset en Ut 

 

Geloofsbelijdenis van de apostelen 

(Gesproken door allen) 

Ik geloof in God 

de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. 

 

Die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven. 

 

Die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbede 



 

Aankondiging inzameling van gaven (deurcollecte na de dienst) 

 

Eerste collecte: Kerk.  

Tweede collecte: Diaconie. De opbrengst van de tweede collecte gaat naar Kerk in 

Actie. Het doel van deze week is Jong Protestant; ontdekken wat Kerst betekent. 

 

Orgelspel tijdens het klaarmaken van de tafel: J.S. Bach – Liebster Jesu, wir sind 

hier BWV 731 

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

(Allen gaan staan) 

Priester: De Heer zal bij u zijn. 

Allen:  De Heer zal u bewaren. 

Priester: Verheft uw hart. 

Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig 

 

J.J. Ammann – Sactus uit Missa in A 

 

Voorzang: Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth.  

Pleni sunt cæli et terra, glória tua. 

Hosanna in excelsis. 

 

Vervolg eucharistisch hooggebed 

 

Acclamatie na de consecratie 

 

Allen:    Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

               en wij belijden tot Gij wederkeert, 

               dat Gij verrezen zijt. 

 

Afsluiting eucharistisch gebed 

 

Priester: Door Hem en met Hem en in Hem 

Allen:  Amen. 

Priester: zal uw Naam geprezen zijn,  

  Heer, onze God, almachtige Vader 

Allen:  Amen 

Priester: In de eenheid van de heilige Geest, 



  hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Allen:  Amen. 

 

Gebed des Heren 

 

Priester: In gemeenschap, verbonden met Christus 

  en alle christenen wereldwijd, willen wij bidden: 

 

Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade. 

 

Priester: Verlos ons Heer, van alle kwaad,  

geef genadig vrede in ons harten  

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  

altijd vrij mogen zijn van zonde,  

en beveiligd tegen angst en onrust,  

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  

de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. 

 

Allen:  Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 

Gebed om vrede en vredeswens 

 

(Allen gaan zitten) 

 

Agnus Dei 

 

Priester:     Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.  

Allen:  Miserére nobis.  

Priester: Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.  

Allen:  Miserére nobis.  

Priester: Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Dona nobis pacem. 

Allen:  Dona Nobis pacem 

 

Uitnodiging tot de communie 

 



Priester: Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. 

  Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt. 

  maar spréék slechts een woord  

en ik zal gezond worden. 

 

Communiezang (voorzang): Maria durch ein Dornwald ging  

 

Maria durch ein' Dornwald ging, kyrie eleison. 

Der hat in sieben Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria. 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, Jesus und Maria. 

Da haben die Dornen Rosen getragen, kyrie eleison. 

Als das Kindlein durch den Wald getragen, Jesus und Maria. 

 

Aansluitend samenzang: O kom, o kom, Immanuël 

 

 
 

2. O kom, Gij wortel Isaï 

verlos ons van de tyrannie 

van alle goden dezer eeuw 

o Herder, sla de boze leeuw 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

Gebed 

 

Slotwoord 

 

(Allen gaan staan) 

 

Zegen 

 

Slotlied: Nu daagt het in het oosten 

 

 
  

2. De duisternis gaat wijken 

van d’eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 

begroeten ’t morgenrood 

 



(De gemeente gaat weer zitten voor het orgelspel) 

 

Orgelspel na de dienst: F. Peeters – Allegro Maestoso Op. 55 

 

(Deurcollecte bij de uitgang, nadat de uitzending is beëindigd) 

 

 
 

Mededeling van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 

Voor de onkosten van de kerkdiensten zijn wij als Wurkgroep geheel afhankelijk van 

giften, met uw hulp/gift kunnen we doorgaan met het uitzenden van deze bijzonder 

gewaardeerde diensten via Omrop Fryslân. U kunt uw bijdrage overmaken op het 

bankrekeningnummer van de Raad van kerken Fryslân: IBAN: NL15RABO0373744471 

o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten. 

  


