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Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar
neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen. Laten hemel en aarde
redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten.
Jesaja 45: 8a.

Voorganger: Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Collectes:
Jeugd en jongerenwerk
kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST

~ Vierde zondag van de Advent ~
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Het aansteken van de 4e Adventskaars.
Wij luisteren staande naar het intochtslied: LB 437: 1, 2, 3, 5
1

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

2

Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.

3

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

5

Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

2

Stil worden, Bemoediging en groet

(Wij gaan zitten)
Gebed
Wij luisteren naar: LB 465 "Hopen en uitzien naar het licht"
1

Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Adventsproject kinderen met het kinderlied
Schriftlezing uit Lucas 1 vers 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
3

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.
Wij luisteren naar: "Ave Maria" – Sterre "Kerst met de zandtovenaar" (2015)
Overweging

Wij luisteren naar het lied: LB 441: 1, 6, 7

1

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

6

Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

4

7

Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

Gebeden, stil worden en het samen bidden ‘Onze Vader’
Collecte en mededelingen op het scherm
Wij luisteren staande naar het slotlied: LB 444: 1 - 5
1

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5

5

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Heenzending en Zegen waarna het orgel 3x Amen speelt.
0-0-0-0-0-0-0-0

6

MEDEDELINGEN:

Zondag 27 december om 09.30 uur gaat Ds. Versteeg
uit Nijverdal voor.
Kinderkerstfeest
Vanavond is er een online Kinderkerstfeest!
Deze, eerder opgenomen uitzending, zal online te volgen zijn
vanaf 18:30 uur.
Ook kunt u dit uiteraard op een later tijdstip terugkijken!
Kerstnachtdienst
Deze dienst is eerder opgenomen en wordt
op 24 december 2020 om 19:00 uur online uitgezonden
via het gebruikelijke kanaal.
U kunt deze uiteraard ook op een later moment, terugkijken!
Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag, 25 december, is vanaf 10:00 uur
de online kerkdienst te volgen.

7

MEDEDELINGEN: (vervolg)

Na de afkondiging van de lockdown afgelopen
maandag 14 december heeft de kerkenraad besloten,
overwegende de adviezen van de PKN,
de oproep van het ICO
(Interkerkelijk Contact in Overheidszaken),
de berichten in de diverse kranten en de reacties
van gemeenteleden,
om de kerkdiensten tot nader order te vieren
zonder fysiek aanwezige gemeenteleden.
De diensten zullen NIET zoals tijdens de vorige lockdown
van te voren opgenomen worden met
alleen de voorganger en de filmer/regisseur,
maar op het reguliere tijdstip in aanwezigheid
van een vertegenwoordiging van de kerkenraad
en de gebruikelijke medewerkers.
Vanaf ’s zondags 09.30
(dienst 1e Kerstdag 10.00 uur)
is de dienst dan, zoals gebruikelijk,
live te volgen op www.kerkdienstgemist.nl
(en uiteraard ook later terug te kijken).
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