Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – zondag 5 december 2021 - 2e Advent
Voorganger:
Organist/pianist:
Koster/geluid:
Cameraman:

dr. Paul Sanders
Warner Fokkens
Guusje en Jos Vermeulen
Marinus van Kooij

Ambtsdrager:
Dick Verwaart
Lector:
Joke Verhave
Nevendienst: Jasmine Coviello / Annelies Rijke
Solisten:
Christi en Jakob van der Hauw

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 438

God lof! Nu is gekomen

Welkom
Aansteken van de kinder- en adventskaarsen
Zingen

(Melodie: Nu daagt het in het Oosten)

Wij bidden om verhalen
Vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen
En komt ons tegemoet.
Daarna gaat het licht naar de nevendienst.

Aanvangslied

Lied 287: 1

Rond het licht dat leven doet

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

(staande)

Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)

Psalm van de zondag

Psalm 98

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
2 en 4 gemeente, 3 solisten

Smeekgebed

na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit met: (1e x solisten, 2e x allen)

Gebed van de zondag
Eerste lezing
Genesis 18: 9-15 (NBV21)
9
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10Toen zei een van hen: ‘Ik
kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van
de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren
dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12Daarom lachte ze in zichzelf. Zou een zwangerschap
voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13Toen vroeg
de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind
ter wereld kan brengen? 14Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies
een jaar, kom Ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet
gelachen.’ Maar Hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’
Zingen

Lied 158b

Een schoot van ontferming is onze God
(1e x solisten, 2e x allen)

Tweede lezing
Lucas 1: 26-38 (NBV21)
26
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog
maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar
de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij 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.
33
Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’
35
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
36
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, 37want voor God is niets
onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de
engel haar weer alleen.
Zingen

Lied 443

De engel Gabriël komt aangesneld

Piano-improvisatie over Lied 464

Een engel spreekt een priester aan

(solisten)

Overdenking

Gebeden

Dankgebed – voorbeden – stil gebed
Gesproken acclamatie
‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.’

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.

Mededelingen / Collectes
De 1e collecte is de Diaconale collecte Kinderwinkel (Marcuskerk). U kunt uw gift ook overmaken op
rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 05 december.
De 2e collecte is de collecte Kerk in Actie – Zending. U kunt gift ook overmaken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 05 december.

Slotlied

Lied 439

Verwacht de komst des Heren
1 solisten, 2 gemeente

(staande)

Zegen, beantwoord door:
(gemeente weer zitten)

Orgelspel over

Lied 440

Ga, stille in den lande

Ná het orgelspel kunt u de kerk verlaten, en worden bij de uitgang de twee collectes gehouden.
Diegenen die blijven voor het Orgelconcert, blijven zitten en kunnen
na afloop bij de uitgang hun gaven in de twee collectezakken deponeren.

