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Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Tussentijds 137: 1 Uit het duister hier gekomen 

Stilte 
INKEER 

 

(we gaan staan) 
 
 

 



Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gesproken: Tussentijds 137: 3   
 

Gij die nieuw zijt alle dagen 
bron en hartslag van de tijd, 
kunt Gij één moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ 
en ‘de dood zal niet meer zijn’. 
 
Zingen: Tussentijds 137: 4  
 

Zeg ons dat Gij niet zult slapen, 
eerste stem die nimmer zweeg. 
Zie de mens door U geschapen, 
waarom zijn wij woest en leeg 
als de dood zo zwaar en dicht? 
Spreek ons open naar uw licht. 
 
(we gaan zitten) 
 
Drempelgebed/kyriegebed  
 

Acclamatie: 458a Zuivere vlam  
Eerste keer alleen muzikaal 
Daarna twee keer gezongen 



 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Sefanja 3: 14-20 
 
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 
 
Lezen: Lucas 1, 39-56 
 
Muziek:  
Magnificat anima mea - John Rutter, The Cambridge 
Singers, City of London Sinfonia 
 
Verkondiging 
 
Orgel /pianospel 
 
Zingen: Lied 473 Er is een roos ontloken 
1 Gezongen 
2 Gesproken 
3 Gezongen 



 
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriel haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 
Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 
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 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: 440: 1 Ga stillen in den lande  
 
Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
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Gaven delen 
 
de eerste collecte is voor Een stabiel thuis voor kinderen in 
Nederland (Kerk in Actie - Diaconaat Nederland Advent 2021):  
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. 
Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een 
klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan 
hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de 
helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het 
verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze 
kinderen een veilig thuis vinden en zich ontwikkelen in een 
stimulerende leef- en leeromgeving.  
 
De tweede collecte is voor de diaconie 

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de 
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 5 december 2021. 
 
 

Het theeconcert in Heemstede, dat in de agenda staat voor 
19 december gaat niet door. 

 
 
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 ‘Aktueel’ en ‘Kerkdienst in beeld en geluid’ 
 
 
   

 
 

  
             
  

http://www.pkntrefpunt.nl/


 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


