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9.55u   
v. U bent verbonden met de Laurentiuskerk. 

Om 10.00 uur begint het morgengebed.

ORGELSPEL

10u   
v. Dit is het morgengebed op de vierde 

zondag van Advent. 

v. Wij zijn samengekomen
in de Naam + van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.

a. Amen. 

BEGROETING

GEBED VAN TOENADERING
v. Als de Heer komt, 

zal hij deze wereld aan het licht brengen,
alle dingen die nu verborgen liggen in 
duisternis
en de overleggingen van het hart.
Laten we in dat licht onze schuld belijden.

Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken.
…
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geleid ons tot het eeuwig leven.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Lied 441: 1, 6 (allen)

PSALMGEBED 

Psalm 132:11-18 
(in beurtspraak, I: vrouwen, II: mannen)

a: Laten uw getrouwen juichen van vreugde.

I De Heer heeft David trouw gezworen, 
en zijn belofte neemt hij niet terug: 

‘Een van je nazaten 
laat ik je troon bestijgen. 

II Houden je zonen zich aan mijn verbond, 
aan de richtlijnen die ik hun geef, 

I dan zullen ook hun zonen voor altijd
zetelen op je troon.’ 

a: Laten uw getrouwen juichen van vreugde.

II De Heer heeft Sion verkozen 
en als woonplaats begeerd: 

I  ‘Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, 
hier verlang ik te wónen. 

II Ik zal Sion met voedsel zegenen, 
de armen brood geven in overvloed 

I en de priesters met eer bekleden. 
Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde. 

II Hier breng ik Davids huis tot aanzien,  
hier ontsteek ik een lamp voor mijn gezalfde. 

I Zijn vijanden bekleed ik met schande, 
maar op zijn hoofd schittert een kroon.’ 

a: Laten uw getrouwen juichen van vreugde.

SCHRIFTLEZINGEN
Eerste lezing 2 Samuël 7,4-16
Evangelielezing Lucas 1, 26-38

OVERWEGING

Lied 460 a: refrein, verzen: 1. Jacco, 2. Mirella, 3. 
Gerlof, 4. Mirella, 5. Jacco en Gerlof, 6. Jacco, 
Gerlof en Mirella

Aandacht voor collectes :
Diaconie; Tools to Work; deze gemeente

[Bericht van overlijden]

Lied (Jacco + allen)
s: Rorate caeli desuper, 

et nubes pluant justum.
a: Rorate caeli desuper, 

et nubes pluant justum.



s: Ne irascaris Domine, 
ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti facta est deserta:
Sion deserta facta est:
Jerusalem desolata est:
domus sanctificationis tuae et gloriae 
tuae, ubi laudaverunt te patres nostri.

a: Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant justum.

s: Consolamini, consolamini, popule meus :
cito veniet salus tua :
quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere,
ego enim sum Dominus Deus tuus,
Sanctus Israel, redemptor tuus.

a: Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant justum.

vertaling: 
Dauwt, hemelen, van boven, 
gij, wolken, regent de Rechtvaardige. 

Wees niet langer vertoornd, o Heer,
gedenk niet langer onze ongerechtigheid.
Zie, de stad van de Heilige is verlaten geworden,
Sion is verlaten geworden;
Jerusalem ontvolkt,
het huis van uw heiliging en uw heerlijkheid,
waar onze vaderen U lofliederen zongen.

Troost u, troost u, mijn volk; 
weldra zal uw heil komen.
Waarom wordt gij door rouw verteerd,
Omdat de droefheid u opnieuw heeft 
aangegrepen?
Ik zal u redden, vrees niet;
Want Ik ben de Heer, uw God, 
de Heilige van Israel, uw Verlosser.

GEBEDEN

ZONDAGSGEBED
v. Laat ons bidden:

…gebedsstilte…
Gij, die uw tent wilt opslaan
om onder ons te wonen, 
open onze ogen
voor de boodschapper van uw vrede,
die het licht der wereld is,
het Woord uit uw mond.
Maak ons vrij 
om in het kind van de maagd
Hem te ontvangen, 

die de vervulling is van uw beloften:
Jezus Messias.
Zo bidden wij door Jezus Christus, 
onze Heer, die met U in de eenheid 
van de heilige Geest leeft en regeert 
in de eeuwen der eeuwen.

a. Amen.

VOORBEDE

Intenties telkens besloten met:
v.   Kom, Heer,
a.   en wacht niet langer.

…

v.  Voor alles wat in ons hart leeft aan vreugden, 
vragen en zorgen en wij u in stilte noemen.

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Lied 466: 5: mannen, 6: vrouwen, 7: allen

AFSLUITEND GEBED en ZEGENBEDE

v. Mijn hart herhaalt
wat Gij mij zegt:
‘Zoek dan het licht van mijn ogen!’
Zoeken zal ik, Heer,
het licht van uw ogen.
Houd uw gezicht
voor mij niet verborgen.

Zegene en behoede ons
de almogende en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.

a.   Amen.
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