Liturgie voor de dienst op 28 nov 2021, 1e advent. Overkoepelend thema:
Toekomstlied.
Thema deze dienst: de inzet van het toekomstlied…
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Aanroeping en inkeer
Zingen: 452: 1, 3: Als tussen licht en donker
Votum en Groet
Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd.
gebed
Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
Gebed om de Geest (gezongen): 466: 1, 2 O Wijsheid, daal als vruchtbare taal
Lezing Luc. 1: 5-12
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias
heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde
af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle
geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want
Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling
van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd
er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot
aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd
gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de
rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien
van de engel en hij werd door angst overvallen.
Zingen: 458 Zuivere vlam
(drie keer dezelfde tekst: Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten
van ons hart)
Lezing: Luc 1: 13-25
Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is
verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes
noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich
over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn

en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit
het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit
gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te
verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het
volk gereedmaken voor de Heer.’
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik
ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit
goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn
woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn
en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich
af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam,
kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een
visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij
niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang
in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij
heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.
zingen: 464: 1, 7, 8, 10 Een engel spreekt een priester aan
Overdenking, Stilte, Orgelspel
Gebeden en gaven
Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
Samen bidden we zingend:
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
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van den boze
want van u is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen over de gaven
Uitzending en zegen
Zingen: 818: Niet is het laatste woord gesproken
Uitzending en zegen

