Orde van dienst van Woord en Tafel zondag 6 dec 2020 PG-Lekkerkerk – 10 u.
VOORBEREIDING
U kunt thuis een kaars klaarzetten, die u kunt aansteken op het moment dat we in de dienst
ook een kaars zullen aansteken als teken van verbondenheid met u die thuis de dienst
meeviert en met de mensen in de kerk.
Welkom en mededelingen
Luisteren Aanvangslied
Lied 19: 1 en 2 via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=w2iR7ks-vjc

1 De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2 God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

De voorganger steekt de kaars op de avondmaalstafel aan als teken van verbondenheid met
allen die de dienst thuis of elders meevieren.
Stil gebed
Groet
vg
De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer
Bemoediging
vg
Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen
Drempelgebed
vg
allen
vg
allen
vg
allen

Eeuwige, onze God:
Wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord,
hoor Gij ons aan:
Uw naam is dat Gij mensen helpt,
wees onze hulp

vg
allen
vg
allen
vg
allen
vg
allen

en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw
en dat Gij ons bij name kent;
leer ons U kennen:
die Bron van Leven wordt genoemd,
doe ons weer leven;
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig!

vg
door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen
(We gaan zitten)
Adventskaarsen worden aangestoken door
Inleiding
Kyriegebed
Luisteren Lied 466: 1, 6 en 7
1 O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!
6 Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
7 Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o, kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het woord
Moment met de kinderen
Luisteren naar Kinderlied
Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw Woord, uw licht, uw zegen.

Lezing: Lucas 1: 26 – 38
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een
meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg
zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet
bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij 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 nooit gemeenschap
met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. 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, 37 want voor God is niets
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.
Luisteren naar Lied 439: 1 en 2
1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

PREEK
Luisteren naar Lied 473: 1, 2 en 3
1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Mededeling over collecte
DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging
vg

Dit is het huis van onze God
en hier staat de Tafel van de verrezen Heer.
Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal
dat Hij heeft ingesteld
tot een teken van zijn liefde en genade.
Komt en deelt in dit brood en deze wijn,
gaven van zijn overvloed.

Luisteren en in het hart meezingen Geloofsbelijdenis Melodie – Lied 913 (Wat de toekomst
brenge moge) tekst is van Mirjam Sloots
1. Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrond en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

2. Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want ‘verzoening’ was zijn wens.

3. Ik geloof de Geest die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.
Vredegroet, groet elkaar met de vrede van Christus (we gaan daarna zitten)
vg
allen
vg
allen
vg
allen

Vrede met u allen
Vrede ook met u
De harten omhoog!
We heffen ze op tot de Heer
Laten wij de Heer onze God danken.
Het past ons de Heer te danken.

Tafelgebed
U komt onze dank toe, HEER onze God,

overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon, de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten, van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers, en zingen wij U toe:
Lied 405: 1 en 3 – dominee zingt
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
Vervolg Tafelgebed
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde met woorden en wonderen
van liefde en hoop.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Lied 407b – dominee zingt
Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood van de Heer
totdat Hij komt.
vg

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
allen Maranatha
Zend uw Geest in ons midden en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart, waarin wij U zullen eren.
Allen Amen.
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons heeft geleerd heeft:
Onze Vader..........
Delen van Brood en Wijn
Tijdens het delen van Brood en Wijn luisteren we naar orgelmuziek
Dankgebed
vg

U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt;
en wij bidden U:
Laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven.
U ter eer, onze naaste tot heil

allen Amen.
Luisteren Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU
1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en zegen

