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Klokgelui
Orgelspel over

Lied 286

Waar de mensen dwalen in het donker

Welkom
Aansteken van de adventskaarsen
Wij bidden om verhalen
Vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen
En komt ons tegemoet.

(Melodie: Lied 444)

Aanvangslied

Lied 453: 1 en 2

Wachters van de tijd

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
(na gebed gaat gemeente zitten)

Psalm 19: 1 en 3

De hemel roemt de Heer

Lied 281

Wij zoeken hier uw aangezicht

Drempelgebed
Psalm van de zondag

(staande)

Smeekgebed
Pianospel
Gebed van de zondag
Eerste lezing:

Micha 5: 1 – 4a (NBV21)
1

Uit jou, Bethlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
2
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten.
3
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen,
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
4
en hij brengt vrede.

Zingen:

Lied 447: 1 en 3

Tweede lezing:

Lucas 1: 57-80 (NBV21)

57

Het zal zijn in het laatste der tijden

Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten
hoorden hoe barmhartig de HEER voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag
kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee,
Johannes zal hij heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62 Ze beduidden zijn vader te
laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’
Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend, en hij begon te spreken en

God te loven. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze
gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met
dit kind? Want de hand van de Heer steunde hem.
67
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:
68
Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost.
69
Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
70
zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
71
bevrijding uit de hand van onze vijanden,
uit de greep van allen die ons haten.
72
Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert Hij zich zijn heilige verbond:
73
de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
74
dat wij, bevrijd van onze vijanden
en vrij van angst, Hem dienen zouden
75
oprecht en toegewijd, ons leven lang.
76
En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,
77
en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
78
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen
79
en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede.’
80
Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij
zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Zingen

Lied 464: 7, 8 en 10

Een engel spreekt een priester aan

Piano-improvisatie

Lied 439

Verwacht de komst des Heren

Gebeden:

Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gezongen acclamatie:

Overdenking

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 voor de wijkdiaconie. U kunt uw gift ook
overmaken op rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 19 december.
De 2e collecte is de Adventscollecte Protestantse Kerk Jong Protestant, ook over te maken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 19 december.

Slotlied

Lied 418: 1 en 3

God, schenk ons de kracht

(staande)

Zending en zegen, beantwoord door:
(gemeente gaat weer zitten)
Orgelspel over

Lied 435

Hef op uw hoofden, poorten wijd

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

