L i t u r g i e - Lekkerkerk
Zondag 19 december 2021 / vierde advent
Voorganger: ds. J.A. Compagner, Woerden
Welkom / mededelingen
Voorbereiding (gemeente gaat staan)
Intochtslied: psalm 19: 1 en 2
Er wordt een kaars aangestoken als teken van verbondenheid met alle die deze dienst ‘digitaal’ mee vieren
Stilte
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
Aansteken van de vierde adventskaars
Eén van de kinderen steekt de adventskaars aan
Drempelgebed
vg
… door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen
(gemeente gaat zitten)
Kyriegebed met achtereenvolgens gezongen lied 463: 1, 6, 7 en 8
gezongen:
gebed:

gezongen:
gebed:

gezongen:
gebed:

gezongen:

lied 463: 1
God om alle geweld , om dood en verderf,
om diepe duisternis in deze wereld
en in mensenharten roepen wij tot U.
Zo roepen wij samen:
lied 463: 6
God, verlangen dat nooit vervulling lijkt te vinden,
om hoop die is omgeslagen in doffe berusting
roepen wij tot U.
Zo roepen wij samen:
lied 463: 7
God, om elke mensenkind
dat slachtoffer is van rechteloosheid
en mensenverachting roepen wij tot U.
Zo roepen wij samen:
lied 463: 8

Deze – in rood – opgenomen tekst zou eventueel mee geprojecteerd kunnen worden? Dan is
meteen goed duidelijk wanneer er gezongen moet worden

Dienst van de Schriften
Gebed voor de opening van de Schriften
Aandacht voor het kerstproject van de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst; zij nemen een lantaarntje mee dat aangestoken wordt aan het licht van de paaskaars.
Lichtlied: “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”.
Lezingen afgewisseld met liederen
Ter inleiding op de lezingen
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60, 1 – 4 / 19 – 20 (lector)
Lied: lied 444 gesproken en gezongen
gezongen:
gesproken:
gezongen:

lied 444: 1
lied 444: 2 en 3
lied 444: 4 en 5

Lezing uit het evangelie: Lukas 1, 57 – 80 (lector – uit de Naardense bijbel) (de tekst
hieronder bijgevoegd
Lied: lied 158a gesproken en gezongen
gezongen:
gesproken:
gezongen:

lied 158a: 1
lied 158a: 2
lied 158a: 3

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: lied 462 gesproken en gezongen
gezongen:
gesproken:
gezongen:
gesproken:
gezongen:

lied 462: 1
lied 462: 2 en 3
lied 462: 4
lied 462: 5
lied 462: 6

Dienst van de gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden
met gesproken responsie: Kom, Heer, en wacht niet langer (lied 368a)
stil gebed en het Onze Vader
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
(gemeente gaat staan)
Slotlied: lied 435: 1 en 2

Heenzending en zegen
met driemaal gezongen ‘amen’
Orgelspel
Inzameling van de gaven na afloop bij de uitgang

Lukas 1, 57 – 80 (Naardense bijbel)
57 Maar als voor Elisabet de tijd vervuld is

om te bevallen,
baart zij een zoon.
58 Die rondom haar huizen

en die van geboorte familie van haar zijn
horen dat de Heer
zijn ontferming groot gemaakt heeft aan haar
en hebben zich mét haar verheugd.
59 En het geschiedt op de achtste dag:

als ze het jongetje komen besnijden
en het naar de naam van zijn vader
tot een Zacharias hebben uitgeroepen
60 zegt ten antwoord zijn moeder:

nee!- er zal Johannes worden geroepen!
61 Zij zeggen tot haar:

uit jouw geboortefamilie is er niemand
die met die naam wordt geroepen!
62 Maar ze hebben naar zijn vader gewenkt

hoe hij wil dat het wordt geroepen.
63 Hij vraagt om een plankje

en schrijft op wat hij wil zeggen:
Johannes is zijn naam!
Allen zijn verwonderd.
64 Maar terstond wordt zijn mond geopend,

komt zijn tong los
en spreekt hij, God zegenend.
65 Er geschiedt

over allen die rondom hen huizen vreze,
en in heel het bergland van Judea
wordt van al deze dingen gesproken,
66 en allen die ze horen

sluiten ze in hun hart, zeggend:
wat zal dit jongetje voor iemand zijn?want de hand des Heren is met hem!

67 Zacharias, zijn vader,

wordt vervuld van de heilige geestesadem
en profeteert, zeggend:
68 gezegend de Heer, Israëls God:

omdat hij naar zijn gemeente omziet
en hem verlossing bereidt;
69 hij wekt een hoorn van redding

voor ons op
in het huis van zijn knecht David,70 zoals hij heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten
van eeuwigheid af:
71 redding van onze vijanden,

uit de hand van al wie ons haten,
72 om de ontferming

over onze vaderen te betonen,
te gedenken zijn heilig verbond,73 maar een eed die hij heeft gezworen

aan Abraham, onze vader:
74 het ons te geven om zonder vrees,

aan de hand van vijanden ontrukt,
hem te vereren,
75 in heiligheid en gerechtigheid

voor zijn aanschijn
al onze dagen!76 en jij dan, jongetje, tot profeet van de

Hoogste zul je worden geroepen,
want je zult uitgaan
voor het aanschijn van de Heer
om te bereiden wegen voor hem
77 door kennis van redding te

schenken aan zijn gemeente
in de vergeving van hun zonden;
78 het is door het innige ontfermen

van onze God
dat naar ons zal omzien
de zonsopgang uit den hoge,
79 om te schijnen voor wie neerzitten

in duisternis en schaduw des doods,om onze voeten te richten
op een weg van vrede!
80 Maar het jongetje is opgegroeid

en door geestesadem krachtig geworden;
hij is in de woestijnen geweest
tot de dag
dat hij zich aan Israël vertoont.

