VOORBEREIDING
Orgelspel:

‘Magnificat septimi toni’ van J. Speth (1664-1719)

Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Liturgie

Adventskaars: Mattias steekt de vier kaarsen aan
Het feest van Jezus komt eraan
‘k zie al vier kaarsjes brandend staan

20 december 2020
Vierde zondag van Advent

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.
Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
voor de nood van de wereld.
Kyrielied: 463: 1, 2, 3 en 8

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst

'Het wordt ons aangekondigd'

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

Grote of Barbarakerk

Bij de liturgische bloemschikking
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.

Robbie Dekker
Ietje Staal
Marijn Slappendel
Zangers uit de cantorij

Aanvang: 10.00 uur
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Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

Moment met de kinderen

zoals toen het er pas woonde 11en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou
heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor
jou een huis zal bouwen: 12Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste
gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap
schenken. 13Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn
troon nooit wankelt. 14Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij
zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15maar
hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou.
16
Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon
nooit zal wankelen.”’

Adventslied: 'Ik heb voor jou een goed bericht'
(tekst: Erik Idema, melodie: 'Regenbooglied', Marijn Slappendel)

Lied: 451: 1, 2, 3 en 5
Evangelielezing: Lucas 1: 26 - 38
26

2 En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!’

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling
van David. Het meisje heette Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn
woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je
zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij 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. 33Tot 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.’ 35De 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. 36Luister,
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, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik
dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer
alleen.

3 Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid.

4 Het beste nieuws daalt nu vanuit
de hemel op ons neer.
De Vader koos Maria uit
als moeder van de Heer.

DE SCHRIFTEN
Lezing: 2 Samuel 7: 4 – 16
4

Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen
David: “Dit zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6Ik heb
toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb
geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. 7Overal heb ik met de
Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had
aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te
bouwen?” 8Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van de
hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te
leiden. 9Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je
uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. 10Ik heb
aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het
nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt,
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Lofprijzing: U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Orgelspel: ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ BWV 698 van J.S. Bach
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BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 345: 1, 2 en 3
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten: Gecombineerde collecte voor Priscilla (traineeprogramma voor vrouwen),
een India-project van Kerk in Actie, (60%) en voor de kerkdienst (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

466: 1, 3 4 en 7

Zegen beantwoord met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: ‘O Wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (lied 466) van A. de Klerk (1917-1998)

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* De link naar het materiaal voor de kinderen:
https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 20 december'
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