Zondag 20 december 2020
4e zondag van de Advent
orde van dienst

‘Zend ons een engel met uw licht,
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel’

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil…
Welkom
De 4e Adventskaars wordt aangestoken
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is de naam van de Heer
Die was, Die is, Die komt!
Groet
Genade voor jou en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest
Amen
Lied 259 ‘Zend ons een engel in de nacht’
-we gaan zittenGebed van toenadering
Leefregel
Moment met de kinderen
Adventslied 464: 2, 8, 10, 3 en 4
Schriftlezing Jesaja 9:1, 5-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
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aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
Schriftlezing 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.
Lied 449 ‘In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal’
Verkondiging
Moment van verstilling Lied ‘U geeft rust in mijn ziel’
U geeft rust In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
De aarde kent uw grote kracht.
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Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen, U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U, U geeft rust in mij.
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.
Mededelingen en collecte aankondiging
Dankgebed en Voorbeden afgewisseld met het driemaal gezongen
Lied 458a ‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart’
Afgesloten met het gesproken Onze Vader
Slotlied ‘O come, o come Immanuel’ (Lauren Daigle)
O come, O come Emmanuel,
and ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear
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O come, Thou Dayspring, come and cheer
Our spirits by Thine advent here
Disperse the gloomy clouds of night
And death's dark shadows put to flight
Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to Thee, O Israel
O come, Desire of nations,
Bind, all peoples in one heart and mind
Bid envy, strife and quarrels cease
Fill the whole world with Heaven's peace
Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to Thee, O Israel
Shall come to you, O Israel.
Zending en Zegen
Kerkplein 1

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee
Corine ter Horst, ouderling
Peter Ouwens, diaken
Janny Andel, lector
Dik Boelee, vleugel/orgel
Mark Niessen, basgitaar
Mickey Scherer en Edwin Brummel, zang
Annemieke Hoyer, bloemschikking
Wilma van Weelden en Herman van Leeuwen, regie kerkTV
Kees Dogger, koster/geluidstechniek
Afbeelding voorzijde: Juke Hudig ‘Hemelbode’
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