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Aria in D uit de 3e suite van J.S. Bach

Welkom
Aanvangslied

Lied 274: 1

Wij komen hier ter ere van uw naam

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

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

Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden
Gesproken
Smeekgebed

Lied 446: 1 en 3

Zijt Gij waarop de wereld wacht?

Na: “wij roepen U aan” zegt gemeente:
‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons en over onze wereld’

Aansteken van de kinder- en adventskaars
(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 gaan de kinderen met het licht naar de nevendienst.
Gebed van de zondag
Eerste lezing:
Lucas 1: 1 - 4
1
Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons
midden hebben voltrokken, 2en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen
zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, 3leek het ook mij goed om alles van de aanvang af
nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift
te stellen, 4om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.
Orgelspel
een Menuet van J.S. Bach
Tweede lezing:
Lucas 1: 5 - 10
5
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling
van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en
leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden geen
kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8
Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het
gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het
heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd
gebracht.
Orgelspel
een Menuet van J.S. Bach

Derde lezing
Lucas 1: 11 - 17
11
Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukoffer stond. 12Zacharias
schrok hevig bij het zien van de engel en werd door angst overvallen. 13Maar 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. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld
worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van
Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia,
om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor
de Heer een volk gereedmaken.’
Orgelspel
een Engelse dans van K. Ditters von Dittersdorf (18 eeuw)
Vierde lezing
Lucas 1: 18 - 25
18
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.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar 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.’
21
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het
heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in
het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij
zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet
langer verachten.
Orgelspel
een Engelse dans van K. Ditters von Dittersdorf (18 eeuw)
Overdenking
een Adagio uit het 4e Orgelconcert van G.F. Händel

Orgelspel

Gebeden:

Dankgebed – voorbeden – stil gebed
Gesproken acclamatie:

Kom Heer, op wie de wereld wacht en leid ons tot elkander
Gesproken:
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 Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië. U kunt uw gift ook overmaken
op rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 28 november.
De 2e collecte is de Pastorale collecte voor de Wijkgemeente. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 28 november.

Slotlied

Lied 444: 1 en 2

Nu daagt het in het oosten

(staande)

Zegen, beantwoord door:

Orgelspel

(gemeente weer zitten)
deel uit Concerto Grosso nr. 10 van G.F. Händel

Ná het orgelspel verlaten wij de kerk, en bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.

