Protestantse gemeente Het Trefpunt
te Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
zondag 6 december 2020

2e zondag van Advent

De dag die komen zal

Voorganger: ds. Jolien Nak
Organist: Addy Alberts

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Luisteren: Lied 465
Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.
Inleiding
Stilte
INKEER
Luisteren: Lied 466: 1,3
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, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Groet
V: De Heer zij met ons
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Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Luisteren: Lied 466: 4
Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,
die opendoet en niemand sluit,
het huis van dood en duisternis
waarin uw volk gekluisterd is!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Kyriëgebed
Luisteren: Lied 462
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
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Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Jesaja 11:10
Luisteren: Liedboek 126a
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. (Refrein)
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven. (Refrein)
Lezen: Johannes 1: 19 - 28
4

Luisteren: Lied 893
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
sprekend nabij, de stilte verwacht U,
mensen bestaan U, zien en beleven U.
Mensen van vlees van licht en gesteente
hard en van bloed een vloed niet te stelpen
mensen uw volk uw stad hier op aarde.
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open maar ons uw aarde
uw nieuwe hemel vrede op aarde.
Verkondiging
Orgelspel
Luisteren: Lied 439
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.
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.
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Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.
O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.
INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader …
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.
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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.
ZENDING EN ZEGEN
Luisteren: Lied 461
Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!
Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!
Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!
Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!
Heenzending en zegen
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor het ‘Driedoelenproject’ van de
Diaconie en de 2e voor de Kerk
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U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 6 december 2020.
Schrijfmoment Amnesty
Zoals u wellicht bekend is wordt 10 december stilgestaan bij de dag van de
mensenrechten. Amnesty organiseert daar jaarlijks de schrijfmomenten voor
om onrecht tegen te gaan.
Hier in de kerk liggen er pakketjes klaar die u straks of thuis kunt gebruiken.
Donderdag a.s. 10 december kunt u ze vanaf 9.30 tot 11.30 uur weer afgeven.
Neemt u gerust mee voor buren of bekenden zolang alles maar op tijd
terugkomt.
Alvast hartelijk dank.
Agenda:
- Donderdag 10 december van 09.30 tot 11.30 uur: afgeven
Amnestypakketjes (’t Trefpunt)
- Donderdag 10 december om 20.00 uur: "Ecologische boerderij
Wickevoort, goed voor de aarde en goed voor u.” (Pauwehof,) "Goede
zorg voor de aarde die ons geschonken is en die ons voedt, ligt diep
verankerd in ons geloof. Daarom hebben we Ada de Graaff, stadsboerin,
uitgenodigd om het verhaal te komen vertellen over haar boerderij in
Cruquius. Kom en ontdek hoe we de verbinding tussen mens en
schepping in de praktijk kunnen brengen." (Commissie Bezinning en
Verdieping, aanmelden bij ds. Jolien Nak)
- Vrijdag 11 december om 20.00 uur: Trefpuntcafé (‘t Trefpunt):
The Living Museum, met Rokus Loopik.

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
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