
Grote Kerk Harlingen, 18 december 2022                                                                     
Zondag 4e Advent  
Naam van de zondag:  
Rorate coeli (Dauwt hemelen) 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  mw. Aagje Wouda 
Lector:   mw. Neeltje Hiemstra 
Kopergroep  o.l.v. Tsjeard Gietema 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Trompetmuziek 
Welkom 
Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3 
 1. De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
2. Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 
3. God is hem zegenrijk nabij, 
in ‘t recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
een nieuw geslacht gaat op in ‘t licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van ‘s hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Aansteken 4e adventskaars 
Gedicht:  
Nu branden er vier kaarsen,  
ze staan hier op een rij.  
Wij mogen ons verbazen:  
de Heer is heel dichtbij. 

Zingen: lied 442:1  
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Liturgische schikking 4e Advent 
 
Zingen: Lied 442:2 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Moment met kinderen  
Zingen: 
Ik zing van licht dat God ons geeft:  
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door?  
 
vierde zondag (Tamar): 
De stam van Juda bleef bestaan,  
want Tamar is niet weggegaan.  
Als hoopvolle en sterke vrouw  
bleef zij geloven in Gods trouw. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Genesis 38: 12=19 en 24-30 
 
Zingen: lied 451: 1, 2 en 5 
1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat dea nacht zal wijken uit het land. 
 
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 
Lezing: Jesaja 45:8 en 12-13   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jesaja_(boek)


Zingen: lied 437: 1, 2, 3 en 5 
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. 
 
3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 
 
5. Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Muziek: Laudate Dominum 
Antwoordlied: 435 
1. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld ‘t leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 
2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 
3. Gezegend was het land de stad, 
waar deze koning binnentrad. 
Gezegend ‘t hart, dat openstaat 
en Hem als koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 
 
 
 
 

4. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ‘t leven weer! 
 
In memoriam dhr. Wijze Volberda 
Aansluitend zingen we  lied   ??   nog niet bekend 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte onder muziek ‘Fum, fum, fum’ 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 444  
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de 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. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ‘t eeuwig licht! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Zegen  
 
Muziek: Laudate Dominum  
 


