Liturgie voor zondag 12 december 2021 in de Bergkerk te Den Haag
Op deze 3e zondag van Advent (Gaudete: ‘Wees blij’) vieren we onze kerkdienst in Engelse sfeer.
En in verbondenheid met elkaar, in kerk en thuis, vieren we de Maaltijd van de Heer.
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Gerdie van der Kolk
Kindernevendienst: Karen van Drongelen
Lector: Nettie Tichelaar

Organist/pianist: Warner Fokkens
M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele
Livestream/camera: Theus van den Broek
Kosters: Guusje en Jos Vermeulen

Orgelspel over lied 450: Verblijd u in de Heer te allen tijd
Welkom
De adventskaarsen worden aangestoken

- daarna gaat de gemeente staan -

Aanvangslied: psalm 85
- antifoon door cantorij (lied 432c): Verblijd u, nu en altijd. De Heer is nabij!
- allen: psalm 85, vers 3 (uit de Nieuwe Psalmberijming 2021, melodie als in Liedboek):
God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.
Hij woont bij ons als recht de vrede kust.
De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.
De aarde schenkt het goede van de HEER:
het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij.
- antifoon door cantorij (lied 432c): Verblijd u, nu en altijd. De Heer is nabij!
Bemoediging:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed
- ná het drempelgebed gaat de gemeente zitten Lied 281: vers 1 (allen), vers 2 (cantorij) en vers 3 (allen)
Smeekgebed
Lied 281: vers 4 (cantorij) en vers 5 (allen)
Als gebed van de zondag zingen wij (in verbondenheid met de kinderen) het projectlied,
op de wijs van lied 444:
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen
en komt ons tegemoet.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 1:39-56 (NBV21)
39

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in
haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik
je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 46Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47
mijn hart juicht om God, mijn redder:
48
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
56
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Lied: ‘Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God’ (uit: Het liefste lied van overzee 2, lied 42, Sytze de Vries)
Cantorij:

1.

Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God,
verrukt om wat Hij aan mij heeft gedaan.
Hij bracht een keer in mijn geringe lot.
Mijn faam zal door de generaties gaan.

Allen:

2.

Cantorij:

3.

Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.

Allen:

4.

Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege handen staan.

Allen:

5.

Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

Overdenking, gevolgd door muziekmoment (improvisatie over lied 221: Spreek Gij het woord…….)

Voorbeden en stil gebed, met gezongen acclamatie: lied 458a (na de éérste gebedsintentie alleen
door de cantorij, daarna steeds door allen)
Mededelingen (o.a. over de collectes):
De 1e collecte is bestemd voor ‘De Verfrissing’ (zorg voor dak- en thuislozen). U kunt uw gift ook overmaken
op rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat van de wijkgemeente, ook over te maken op NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk. Vermeld bij uw giften altijd de datum van deze kerkdienst. Meer info: zie de Wijkgroet!

Uitnodiging tot de Maaltijd
Tafellied: lied 386
- vers 1: cantorij
- vers 2: orgelkant
- vers 3: Uitzichtkant

Refrein telkens door allen!

Vredegroet
Voorganger: De vrede van God zij altijd met u!
Allen:
Vrede ook met u!
Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

Wij brengen elkaar de vredegroet!

Tafelgebed
Voorganger: Danken wij de goede God!
Allen:
Wij willen leven voor de Eeuwige!
Voorganger: Gij, die hebt omgezien naar mensen met honger en dorst,
het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt Gij in het vooruitzicht.
Allen:
Zend ons uw Geest en wees de ziel van ons bestaan:
Voorganger: dat ook wij brood breken en delen, rechtzetten en heelmaken,
dat wij behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping;
en zo u zegenen en lof prijzen - hier en overal - zingend uit alle macht:
Als vervolg van het tafelgebed zingen wij de Engelse tekst van lied 406b
(bovenste notenlijn: vrouwen; onderste notenlijn: mannen)
Samen bidden wij het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid):
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.
Gemeenschap van brood en beker
Dankgebed
Slotlied (staande): lied 462, vers 1 (cantorij); vers 2 (allen), vers 3 (cantorij), vers 4 (allen)
Zending en zegen, met een samen gezongen ‘Amen’:
Orgelspel over lied 287: Rond het licht dat leven doet
Na het orgelspel verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.

