
Vespers 4e zondag Advent 2020  
Zondag ‘Rorate coeli’ 
(Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, Jes. 48 : 8a) 
 

20 december 2020 

Ontmoetingskerk – Dordrecht 
 
Muziek: Twee delen uit Sonate in C, Johann Christian Schickhardt 
 
Opening 
 
vg. : Het is goed de HEER te loven 
a. : EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN. 
vg. : In de morgen wordt zijn goedheid gemeld 
a. : EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN. 
 
Hymne: Lied 433 : 1 – 5 
 

  Komt tot ons, de wereld wacht, 

  Heiland, kom in onze nacht. 

  Licht dat in de nacht begint, 

  kind van God, Maria 's kind. 

 

  Kind dat uit uw kamer klein, 

  als des hemels zonneschijn 

  op de aarde wordt gesteld, 

  gaat uw weg zoals een held. 

 

  Gij daalt van de Vader neer 

  tot de Vader keert Gij weer, 

  die de hel zijt doorgegaan 

  en hemelwaarts opgestaan. 

 



  Uw kribbe blinkt in de nacht 

  met een ongekende pracht. 

  Het geloof leeft in dat licht 

  waarvoor al het duister zwicht. 

 

  Lof zij God in 't hemelrijk, 

  Vader, Zoon en Geest gelijk, 

  nu en overal altijd, 

  nu en tot in eeuwigheid. 

 
Psalmengebed: Psalm 132 
vg. : Het behage U, o God, ons te redden 
a. : O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 
Zingen vs.1 en 2 
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. 

 

Geen vrede kwam de koning toe, 

geen woning ter verlustiging, 

geen plek waar hij ter ruste ging, 

zolang zijn Heer geen vaste voet 

op aarde had, geen vestiging. 

 

Lezen vs. 6 – 12 

In Efrata hoorden wij van de ark, wij vonden hem in de velden van Jaär. 
Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan zijn voeten. 
Trek op, HEER, naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. 
Laten uw priesters zich kleden in gerechtigheid, uw getrouwen juichen van 
vreugde. Wijs omwille van David, uw dienaar, het verzoek van uw gezalfde 
niet af. De HEER heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt hij niet 
terug: ‘Een van je nazaten laat ik je troon bestijgen. 



Houden je zonen zich aan mijn verbond, aan de richtlijnen die ik hun geef, 
dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon’. 
 

Zingen vs. 9 en 10 

Sion is van de Heer voorgoed, 

Hij heeft het aan zijn eer gewijd: 

"Hier is mijn rust in eeuwigheid, 

hier geef Ik brood in overvloed 

en spijze al wie honger lijdt! 

 

Daar staat de troon al opgericht, 

daar zetelt de gezalfde zoon, 

in Davids stad, op Davids troon, 

al wie Hem haatten schamen zich 

en bloeien zal zijn koningskroon!" 

 
Lezing Lucas 1 : 26 - 38 
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, 
de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 
zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.  
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. 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. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan 
zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe 
zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man 
gehad.’ 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. 
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, want voor God is niets onmogelijk.’ 
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
Stilte 
Advent is durven vertrouwen, vertrouwen dat God aan de kant van de 
mensen staat, vertrouwen dat de toekomst meer inhoudt dan het verleden, 
vertrouwen dat het kleine teken een belofte inhoudt. 
(www.okra.be/zingeving)  
 
Muziek: Bewerking van lied 437, Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer 
 
Canticum: Lied 158b 
Een schoot van ontferming is onze God 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van dood 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
  
Gebeden 
vg.: Ons gebed worde gesteld 
 als reukwerk voor uw aangezicht. 
a.: HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN 
 ALS HET AVONDOFFER. 
voorbeden, met gezongen responsie l368a 

 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
stilte - Onze Vader 
 
Avondlied: Lied 248 
 

De dag, door uwe gunst ontvangen, 

http://www.okra.be/zingeving


is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 

Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

 

Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

 

Voorwaar, de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd' en majesteit. 

 
Zegenbede 
vg. : Laten wij de HEER loven 
a. : EN GOD DANKEN. 
vg. : Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
a. : AMEN. (gezongen) 
 

Muziek: Adagio uit Sonate in e, Johann Mattheson. 
 

Orgel: Dick Ouwehand 
Blokfluit: Riet Ouwehand 
Zanggroep: Marja en Evert Kruijswijk, Tineke van de Leer, Jaap Bakker 
Voorbereiding: Klaas van der Knijff 
Koster(s): Leo en Corien Simpelaar 
 
Illustratie voorblad: Joseph Mallord William – The Angel Standing 


