
Protestantse wijkgemeente Tabor 
 
19 december 2021 
Vierde  zondag van Advent; ‘Rorate Coeli’ – ‘dauwt hemelen van 
boven’ *)1 
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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

‘Comfort ye, my people’, G.F. Handel (1685 - 1759) 

De kaarsen worden aangestoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. O God, keer U óm naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil! 
v. O Heer! Hoor ons gebed  
a. en laat ons geroep tot u komen: 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 
in uw geheimen en in uw heiligdom, 
door hem die onze meester is: Jezus Messias. 
Amen. (gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 19a 

Kyriegebed/inleiding en gloria 

 

Glorialied 158a 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

 

Lezing uit de Profeten, Micha 5, 1 - 6 (volgens de Herziene Statenvertaling)   

1 En u,  Bethlehem-Efratha, 
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, 
uit u zal Mij voortkomen 
Die een Heerser zal zijn in Israël. 
Zijn oorsprongen zijn van oudsher, 
van eeuwige dagen af. 
2 Daarom zal Hij hen overgeven 
tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. 
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, 
met de Israëlieten. 
3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, 
in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. 
Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn 
tot aan de einden van de aarde. 
4 Hij zal Vrede zijn. 
[…………….] 
6 Het overblijfsel van Jakob zal zijn 
te midden van vele volken 
als dauw van de HEERE, 
als regendruppels op het gewas, 
dat niet uitziet naar iemand 
en niet hoopt op mensenkinderen. 
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Lied 521:  1 (voorzang) en 4 (allen)  

Evangelielezing: Lucas 1, 57 – 80  (volgens NBG ’51) 

 

57 Toen voor Elisabet de tijd vervuld was, dat zij baren zou, bracht zij een zoon ter wereld. 
58 En haar buren en nabestaanden hoorden, dat de Here zijn barmhartigheid aan haar had 
grootgemaakt, en zij verheugden zich met haar. 59 En het geschiedde, toen de achtste dag 
was aangebroken, dat zij kwamen om het kind te besnijden, en zij wilden het naar de naam 
van zijn vader Zacharias noemen. 60 Doch zijn moeder antwoordde en zeide: Neen, hij 
moet Johannes genoemd worden. 61 En zij zeiden tot haar: Er is toch niemand in uw 
familie, die die naam draagt. 62 En zij beduidden zijn vader, dat hij beslissen zou, hoe hij 
het kind genoemd wilde hebben. 63 En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze 
woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. 64 En terstond werd zijn 
mond geopend en zijn tong (losgemaakt), en hij sprak, God lovende. 65 En over allen, die 
in hun nabijheid woonden, kwam vrees, en in het gehele bergland van Judea werden al 
deze dingen besproken. 66 En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat 
zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. 67 En zijn vader 
Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende:  
 
68 Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft 
het verlossing gebracht,  
69 en heeft ons een hoorn des heils opgericht,in het huis van David, zijn knecht,  
70 - gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher –  
71 om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten,  
72 om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, 
73 de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader,  
74 dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost,  
75 Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. 
 76 En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het 
aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden,  
77 om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden,  
78 door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte 
naar ons zal omzien,  
79 om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze 
voeten te richten op de weg des vredes.  
 
80 Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. En hij vertoefde in de 
woestijnen tot op de dag, dat hij zich aan Israel vertoonde. 
 

158b 

Preek 

Lied 464: 1, 7 (voorzang) en 8 (allen)  



4 

 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*)2  Er staan schalen bij de uitgang   

Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 442 : 1 (voorzang) en 2 (allen) 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
  
 
‚Wie soll ich dich empfangen‘, W. Bredack (1875 - 1929) 
 

Bij de dienst 

Een enkele ‘dienstmededeling’:  
 
Gezien de snel verslechterende ‘Corona-omstandigheden’,  zijn we  extra voorzichtig. Dat 
betekent dat we de gemeentezang helaas moeten beperken, het aandeel van de 
voorzanggroep is navenant groter.  
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst). Neem de 
1,5 meter-regel in acht!  
 
Bij verplaatsingen graag een mondkapje dragen. 
 
Houd u aan de door pijlen aangegeven looprichting. 
 
Voorlopig vervalt het koffiedrinken na de dienst.  
 
Houdt de middels pijlen aangegeven looprichting aan. Verlaat de kerkzaal, na het laatste 
orgelspel, door de deur rechts voorin – en denk daarbij aan de collecteschalen.  
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*)1 De zondag ontleent zijn naam 

aan Jesaja 45, 8: Dauwt, hemelen van boven en laten de wolken gerechtigheid doen 
neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike. Het zijn de woorden die als 
antifoon bij psalm 19 klinken. Oók verwoord in het lied ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’, 
vertaald door Ad den Besten: lied 437, vooral vers 2 en 3.  

 

*)2 De collectes 

De eerste collecte  is bestemd voor Meet-inn. 
Doel van Meet-Inn is het opbouwen en versterken van een sociaal netwerk ter 
voorkoming van eenzaamheid, sociale uitsluiting en/of dakloosheid. Daarbij richt de 
aandacht zich in de eerste plaats op mensen in een kwetsbare sociale en economische 
positie in de Edese samenleving. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze wijkgemeente Tabor. 

 

Mededelingen 

De bloemen 
uit de dienst gaan als blijk van medeleven en een hartelijke felicitatie naar mevrouw  

 
Adventsvespers 
Op  woensdagavond  22 december wordt in de Tabor de laatste van vier adventsvespers 
gevierd, georganiseerd door de samenwerkende kerken in en rond het Beatrixpark: 
Beatrixkerk, Nieuwe Kerk en Taborkerk. 
Tijd: 19.30 – 19.50 uur. Vanwege de Corona-regels alleen via de live stream te volgen – aan 
te klikken op de website Taborkerk.nl.  
 

In de dienst op Eerste Kerstdag, 25 december 
gaat ds. G.H. Westra voor.  
 

Zondag 26 december  
Dit jaar valt 2e kerstdag op een zondag en houden we speciale viering gezamenlijk met de 
hele Protestantse Gemeente Ede.  
Vier PGE predikanten nemen ons mee in het kerstverhaal aan de hand van bijzondere 
kerstliederen, gezongen door 4 zangers van de Beatrixcantorij olv Margret Spelt.  
 Anton Kanis bespeelt het orgel en Margret Spelt de vleugel.    
  
Aanmelden: 
Door de verlenging van de Corona maatregelen is er helaas maar beperkt toegang tot de 
fysieke PGE dienst op 2e kerstdag in de Noorderkerk.  
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Reserveren is daarom noodzakelijk. U kunt zich voor deze 
dienst aanmelden via wijknoord@gmail.com .  
 
Daarbij graag het volgende aangeven: 
- het betreft tweede kerstdag, zondag 26 december 
- het aantal personen 
- kan wel of niet op galerij plaatsnemen (via trap) 
  
Daarnaast kunt u ook de dienst volgen via de livestream 
op https://ede.protestantsekerk.net/vieren > klik op het plaatje. 
Terugkijken op een later tijdstip kan via de website van de Noorderkerk 
op https://ede.protestantsekerk.net/vieren > scroll naar beneden en klik op terugkijken. 
Aanmelden kan uiterlijk tot met donderdag 23 december 17.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Nel Hup 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

    M.m.v. Kor Mollema, euphonium 
 
   Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
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