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Intrede
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Inleiding op de dienst
Intochtspsalm (staande) Psalm 24: 1 en 2
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Stil gebed
Groet:

voorganger:
gemeente:

voorganger:
gemeente:
voorganger:

Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gebed van toenadering:
God, om de dagen die donker zijn,
om de twijfels en vragen:
WEES HIER AANWEZIG
Om de dagen die voorbijgingen,
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gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:

om de dromen die verloren raakten:
WEES HIER AANWEZIG
Om de mensen die vallen,
om het wachten op vrede:
WEES HIER AANWEZIG
God, om de dagen die donker zijn,
om het lange wachten:

gemeente:

WEES HIER AANWEZIG.
KOM BIJ ONS MET UW LICHT.
HOE VER NOG IS DE NACHT?
WIJ WACHTEN OP EEN TEKEN VAN
LEVEN.

voorganger:

Om de dagen die zo donker zijn..

gemeente:

AMEN.
(gemeente gaat zitten)

Aansteken van de Adventskaars

voorganger:

Kyriegebed
Laten we God aanroepen om ontferming
over de nood van de wereld.
Gebedsintenties, waarna:

Daarom roepen wij:
gemeente:
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Stilte
Adventslied: Lied 459: 1, 2 en 3
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.
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Dienst van het Woord
Gebed van de zondag: Lied 317
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Eerste lezing Psalm 50

501Een psalm van Asaf.
De God der goden, de HEER,
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.
2
Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.
3
Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
9

Laaiend vuur raast voor Hem uit,
rondom Hem wervelt een storm.
4

Hij roept de hemel op, daarboven,
en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:
5
‘Breng mijn getrouwen vóór Mij,
die zich met offers aan Mij verbinden.’
6
De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
Hijzelf treedt op als rechter.
7

‘Luister, mijn volk, Ik ga spreken,
Israël, Ik ga tegen je getuigen,
Ik, God, je eigen God.
8

Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor Mij het offervuur.
9
Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig,
noch de bokken uit je kooien.
10

Mij behoren de dieren van het woud,
de beesten op duizenden bergen,
11
Ik ken alle vogels van het gebergte,
wat beweegt in het veld is van Mij.
12

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen,
van Mij is de wereld en wat daar leeft.
13
Eet Ik soms het vlees van stieren
of drink Ik het bloed van bokken?
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14

Breng God een dankoffer,
geef de Allerhoogste wat je Hem belooft.
15
Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’
16

Maar tot wie kwaad doet zegt God:
‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
en mijn verbond in de mond neemt?
17

Je haat het als Ik je terechtwijs,
mijn woorden schuif je terzijde.
18
Zie je een dief, je loopt met hem mee,
en bij overspeligen ben je thuis.
19

Je gebruikt je mond voor lastertaal
en verbindt je tong aan bedrog.
20
Je getuigt tegen je eigen broer,
werpt een smet op de zoon van je moeder.
21

Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet,
je denkt toch niet dat Ik ben als jij?
Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op.
22
Begrijp dit goed, jullie die God vergeten,
of Ik verscheur je, en er is niemand die redt:
23
wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’
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Pianospel door Regina Boerrigter:
Poco Adagio uit Sonatine in G van CVlementi
Moderato uit Sonatine in G van Beethoven
Tweede lezing Lucas 1: 23-25 en Lucas 1: 36-48. Beide
gedeelten uit de Naardense Bijbelvertaling
1:23

Het geschiedt:
met dat de dagen
van zijn eredienst vervuld zijn
gaat hij heen, naar zijn huis;

1:24

maar ná deze dagen
ontvangt zijn vrouw, Elisabet;
zij verbergt zich vijf maanden,
zeggend:

1:25

zo heeft de Heer aan mij gedaan!in de dagen waarin hij heeft
toegezien
om mijn smaad bij de mensen
weg te nemen.
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1:36

en zie, Elisabet, van gelijke geboorte met jou,
ook zij heeft een zoon ontvangen,
in haar ouderdom,het is nu de zesde maand voor haar
over wie ‘onvruchtbaar’ werd geroepen;

1:37

want ‘geen woord van bij God zal
machteloos zijn’ (Gen. 18,14)!

1:38

Maar dan zegt Maria:
ziehier de dienares van de Heer;
mij geschiede zoals door u gezegd!
Dan gaat de aankondig-engel bij haar weg.

1:39

Maar in die dagen staat Maria op
en trekt het bergland in, met haast,
naar een stad van Juda.

1:40

Ze komt binnen in het huis van Zacharias
en begroet Elisabet.

1:41

En het geschiedt: met dat Elisabet
de begroeting van Maria hoort
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springt de zuigeling óp in haar schoot
en wordt Elisabet
vervuld van heilige geestesadem.
1:42

Ze slaakt een luide kreet, en zegt:
gezegend jij onder de vrouwen!gezegend de vrucht van je schoot!-

1:43

vanwaar valt mij dit toe
dat de moeder van mijn Heer tot mij komt?-

1:44

want zie,
met dat het stemgeluid van je groet
geschiedt in mijn oren
springt de zuigeling in jubel óp
in mijn schoot!-

1:45

zalig zij die heeft geloofd dat er
voleinding zal zijn van al wat tot haar
gesproken is vanwege de Heer!
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1:46

Dan zegt Maria:
groot maakt mijn ziel de Heer (1 Sam. 2,1-10),

1:47

in jubel is mijn geest over God,
mijn redder,-

1:48

omdat hij heeft aangezien
de vernedering van zijn dienares;
want zie,
van nu af prijzen mij zalig alle generaties!-

Lied 440: 1 en 2
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Verkondiging
Muziek door Regina Boerrigter en Kees van Goeverden:
Ave Maria van Gounod/Bach
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Zingen Lied 650: 1, 2 en 3
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Pianospel door Regina: Etude nr. 4 Allegro in C van
Duvernoy
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Gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden
voorganger:
Gebedsintenties, waarna: Laat ons bidden:
gemeente:

gemeente:

Stil gebed en
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.

Inzameling van de gaven (gaat in Corotijd via de busjes op
het muurtje of digitaal).
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Zending en zegen
Slotlied (staande)
Zending en Zegen
voorganger:
……
gemeente:

Orgelspel

Uitschakelen kerkomroep
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