Orde van dienst 22 december 2019 Ontmoetingskerk Noordeloos
Stilte
Welkom en mededelingen
(aansteken adventskaarsen)
Aanvangslied: Met nieuwe woorden (uit Zangen van zoeken en zien, mel. Lied 119)
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.
Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Zingen: 463: 1 (Licht in onze ogen)
Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
Daarna: Gebed, beden afgewisseld met 463: 7
Christe eleison,
nog is niet verstomd
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ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

Glorialied: Lied 304 (Zing van de Vader)
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
Zingt van de Geest, adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houdt Hem in ere!
Gebed bij opening van het Woord
Kinderen gaan naar de kinderwoorddienst
 eerste lezing: Micha 5: 1 – 4a (NBV)
51Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
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Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten.
3
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen,
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
4
en hij brengt vrede.

Zingen: Lied 500: 2, 3, 5 (uit uw verborgenheid)
2. Uit uw verborgenheid
2

hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.
3. Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten .
5. Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen
 Lezing: Lucas 1: 57 – 80 (NBV)
57

Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld.
Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en
ze verheugden zich samen met haar.
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Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen,
naar zijn vader.
60
Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’
61
Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’
62
Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen.
63
Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was
verbaasd.
64
En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij
begon te spreken en loofde God.
65
Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea
werden deze gebeurtenissen besproken. 66Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en
vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer
beschermde hem.
67
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:
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3

68

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
69
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
70
zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
71
bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.
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Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
73
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij,
74
ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen,
75
toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.
76
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
77
en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
78
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
80
Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot
de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.
Zingen: Lied 158b
Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede
Verkondiging
Zingen: Lied 158a: 1, 3 (God zij geloofd uit alle macht)
God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
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Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.
Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!
(Kinderen komen terug)
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal
Wegzending en zegen
(Amen)
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