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VOORBEREIDING
Welkom en afkondigingen – door ouderling van dienst
Aansteken van de vierde adventskaars

(gemeente gaat staan)

Zingen lied bij de adventskaarsen: ‘In de kaarsen die hier branden’ (melodie: Lied 283)
In de kaarsen die hier branden,
zien wij iets van Gods gezicht.
Met de vlam in onze handen
zijn wij dragers van zijn licht.
Moment van stilte
Bemoediging en drempelgebed
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en niet laat varen de werken van zijn handen.
Heer, kom ons in dit uur tegemoet
laat uw licht over ons schijnen. Amen.

Zingen Psalm van de zondag: Lied 87:1 en 4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'.

(gemeente gaat zitten)
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Smeekgebed
Zingend antwoord: Lied 458a – we zingen dat viermaal

Adventsproject ‐ door leiding kinderkerk
gesprekje met de kinderen, hierna wordt de kaars van de kinderkerk aan de paarskaars aangestoken
en wordt het vertreklied gezongen.

DIENST VAN HET WOORD
Groet
v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
Bij de lezingen en de uitleg….
Zingen: Lied 441:1
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Lezing uit de Psalmen: Psalm 27:13‐14
Zingen: Lied 441:10
Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.
Lezing uit de Profeten: Micha 7:1‐7 en 7:18‐20
1

Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle
druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. 2Zij die trouw
waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust,
iedereen belaagt zijn naaste. 3Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen
leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen
wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. 4De deugdzaamste van
hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door
uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! 5Geloof je naaste niet,
vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. 6De zoon veracht
zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar
schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden.
7
Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.
Hij zal mij horen, mijn God.
18

Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
19
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
20
U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer.
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Zingen: Lied 459:1, 2, 3 en 4

3. Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

2. Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

4. Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet
zijn adem heeft gelijk een lied.

Lezingen uit het Evangelie: Lucas 1:11‐13, 1:18‐20
Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het
reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst
overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord:
je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.’
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man
en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods
nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen
geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen
gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
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Zingen: ‘Zwijgen en wachten’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Lied 444)
1. Twee mensen zijn verstoken
van vreugdevol bestaan,
hun leven is gebroken
en dromen zijn vergaan.

2. De twijfel van de vrome
zaait stilte in het rond;
totdat het kind zal komen,
verlaat geen woord zijn mond.

3. Een engel laat zich horen,
hij brengt en vreemd bericht:
‘Er wordt een kind geboren,
de toekomst komt in zicht.’

4. Het zwijgen van de vader
duurt negen maanden lang,
zo komt de toekomst nader,
vruchtbare overgang.

Verkondiging – met als kernwoord ‘wachten’
Meditatief orgelspel
Zingen: ‘Wie kan er zonder dromen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Der Winter ist
vergangen’)
Wie kan er zonder dromen
in deze wereldtijd
van blijven, gaan en komen,
vervuld van vrees en strijd.
Zal eens de dag verschijnen
waarop de vrede wint?
Geen angst meer op de pleinen,
het goede wordt bemind.
Wie kan er zonder dromen
in deze wereldtijd
van blijven, gaan en komen,
vervuld van vrees en strijd.
God wekt in ons verlangen
naar leven onverdeeld,
dat vruchtbaar wordt bevangen
door Christus’ evenbeeld.
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankzegging en gebeden
Collectes
(kinderen komen terug)
Korte terugblik adventsproject kinderen – door de leiding
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Slotlied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ ‐ lied dat aansluit bij de boodschap van Micha
(tekst: Tussentijds; melodie: Lied 868):
(gemeente gaat staan)
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
Wegzending en zegen – gemeente antwoord met ‘Amen’
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