Protestantse gemeente Het Trefpunt
te Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
zondag 20 december 2020

Vierde zondag van Advent

Voorganger: dr. Bettine Siertsema
Organist: Addy Alberts

Welkom
Aansteken van de kaarsen
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!
Inleiding
Stilte
INKEER
Luisteren: Lied 276: 1 en 2
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
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diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort, Gods vrij en lichtend woord.
Groet
V: De Heer zij met ons.
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
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.
Kyriëgebed
Luisteren: Lied 285
Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
HET WOORD
Lezen: Psalm 132: 1-5, 11-14
Luisteren: V.L. blz. 344
Ik zal in mijn huis niet wonen
Ik zal op mijn bed niet slapen
Ik zal mijn ogen niet dicht doen
Ik zal niet rusten, geen ogenblik
Voordat ik heb gevonden:
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Een plek waar Hij wonen kan,
Een plaats om te rusten voor Hem die God is,
de enige ware.
Ik zal in mijn huis niet wonen
Ik zal mijn ogen niet dichtdoen
Ik zal niet rusten, geen ogenblik,
Ik mag versmachten van dorst,
Tot ik gevonden heb:
Een plek waar de doden leven,
Een plaats waar recht wordt gedaan
Aan de verworpenen der aarde.
Lezen: Lucas1: 26-28
Luisteren: Lied 157b
Refrein: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
want geweldig is mijn God
Ik zing van ganser harte voor de Heer,
ben opgetogen om mijn God en redder.
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.
Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.
En alle eeuwen stemmen met mij in:
de Heer is machtig en zijn Naam is heilig.
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Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Wie honger hebben geeft Hij overvloed
en rijken stuurt Hij heen met lege handen.
Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven,
altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht.
Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen,
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.
(Eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Geest,
nu en altijd, door al de eeuwen. Amen!)
Refrein: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
want geweldig is mijn God
Verkondiging
Orgelspel
Luisteren: V.L. blz. 907
Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
Plotseling oplaaiend vuur van visioenen
Aanschijn der aarde vernieuwend.
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Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare
Die ons weten doet wat wij niet weten,
Wat onmogelijk is bij mensen en goden.
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij
In onze handen klemmen wij wichelroeden,
spiegels en zwaarden
en neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.
Jij, nog naamloze, ademt ons open
En wekt in ons weerbarstig geheugen
Wat wij zagen met onze vroegste ogen
En doet ons gaan in tranen
maar ongebroken door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:
blinde muren zacht licht water geworden
en aan de overzijde rozensteden
en de zang van de lijster.

INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader …
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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.
ZENDING EN ZEGEN
Luisteren: V.L. blz. 522
De wijze woorden en het groot vertoon
De goede sier van goede werken
De ijdelheden op de pauwentroon
De luchtkastelen van de sterken
Al wat hoog staat aangeschreven
Zal Gods woord niet overleven
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
Beschaamt de ogen van de sterken
Zij woord wil deze wereld omgekeerd:
Dat lachen zullen zij die wenen
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
Dat dorst en honger zijn verdwenen –
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
Die geen vader was zal vader zijn
Mensen zullen an’dre mensen zijn
De bierkaai wordt een stad van vrede
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Wij denken durft dat deze droom het houdt
Een vlam die kwijnt maar niet zal doven
Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
Al komt de onderste steen boven:
Die zal kreunen onder zorgen
Die zal vechten in ’t verborgen
Die zal waken tot de morgen dauwt –
Hij zal zijn ogen niet geloven.
Heenzending en zegen
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor ‘Daarom Kerst Missionair’
en de 2e voor de Kerk
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 20 december 2020.

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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