
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
 
Zondag 8 december 2019, 2e zondag van advent 
Voorganger: ds. Bert Boter 
Organist: dhr. Herman Lodder 
Lector: dhr. Nico-Jan de Rooij 
De cantorij o.l.v. Maria Rosenmöller brengt het ‘Magnificat’ van 
A. Vivaldi ten gehore. Zij worden begeleid door een klein orkest 
bestaande uit Esther Papma, Frank den Herder, Elly den Herder 
en Nienke van Oeveren op strijkers en Inge Clement en Angela 
Kaptein op hobo. 
Solisten zijn Dirk Stolk, Corine Stolk, Babs van der Schoot en 
Marijke de Boks. 
 
Dienst van de voorbereiding 

 
Orgelspel "Nun komm, der Heiden Heiland", BWV 599 - J.S. 
Bach 
 
De cantorij zingt uit het Magnificat van A. Vivaldi (1678-1741):  
Magnificat anima mea Dominum 

Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

 
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:  
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. 

mijn hart juicht om God, mijn redder: 

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 

Welkom 

Stilte    (allen gaan staan) 
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Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Aansteken van de adventskaarsen: 

Tweede kaars, geef ons je licht. 
Kerst komt dichterbij. 
Het is niet zo donker meer  
en dat maakt ons blij. 

Lied 439: 1 en 3 (hierna gaan allen zitten) 

Gezongen kyriëgebed door de cantorij: 
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.  

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie hem vereert. 

Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis 
sui. 

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen. 

 
Adventslied 435: 1 en 2 
 
Gesprek met de kinderen, we zingen lied 464: 3 en 4 
3.  Een engel spreekt een meisje aan, 

hij groet haar, noemt haar bij haar naam: 
God kiest jou als zijn liefste uit, 
voor Hem ben jij de ware bruid! 

 

4. De hemel spreekt, Maria hoort, 
zij geeft zich over aan dat woord. 
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Daarom zal zij de moeder zijn 
van Gods geheim, een kindje klein! 

 
Dienst van het Woord 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Jesaja 7:14-15 
 
Lied 433: 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing uit Lucas 1:26-38 
 
Lied 443: 1 en 2 
 
Overweging 
 
OrgelspelL "Venez, divin Messie" - Jean Bouvard 
 
 
De cantorij zingt: 
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. 

Heersers stoot hij van hun troon 

en wie gering is geeft hij aanzien. 

 
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes, 

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 

maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 

 
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ, 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

 
Dienst van het antwoord 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Na de zin: ‘zo bidden wij U zingend…’ zingen wij lied 432c 
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Mededelingen en Collecte, onder de collecte zingt de cantorij: 
 
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in 
sæcula. 

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid. 

 
Gloria Patri, gloria Filio, gloria et Spiritui Sancto! 
Sicut erat in principio 
et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen. 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in den beginne, 
en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Slotlied 440: 1 en 3 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel: "Lo! He Comes" - Sebastian Wolff. 
 


