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VAN BUITEN NAAR BINNEN  
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
(we gaan staan) 
 
Psalm van de zondag: Psalm 80: 1 en 2   (1 samenzang, 2 gesproken) 

O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort!   

 
Stilte 
 
Groet en bemoediging   
v. In vertrouwen roepen wij de naam van de Eeuwige 
a. Ik zal er zijn voor jou! 
v. Wij zijn de eersten niet, die de Eeuwige roepen 
a. Gods woorden spreken ook tot ons: 
v. Weet je niet wat je te wachten staat 
a. Wees niet bang! 
v. Gegroet, je bent begenadigd, Gods is met je! 
a. Gegroet, je bent begenadigd, God is met je! 
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v. Voor God is niets onmogelijk. 
a. God willen wij dienen. Amen. 
	
(we gaan zitten) 
 
Kyrië:       Kyrie eleison – Herman van Veen 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Maleachi 3: 1 – 4 
 

Antwoordlied: 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. 
 

Tweede lezing: Lucas 1: 26 – 38 
 

Antwoordlied: Lied 443: 1, 2, 3, 4  
(1 samenzang; 2 en 3 gelezen; 4 samenzang) 

De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
 
Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
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en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 
	
Preek 
 
Muziek 
 
Geloofslied: Lied 463: 1, 2, 4 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 

Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
 

Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 
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DIENST AAN DE WERELD 
 

Mededelingen 
 
Voorbede, afgesloten met stil gebed en Onze Vader 
 
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. 
 
	
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 439: 1 

Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
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Heenzending en Zegen 
 
Beaming 
 
Gaven delen 
De 1e collecte is bestemd voor het Driedoelenproject en de 2e voor 
de Kerk (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.  
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Advent 
 
Ik ruim de kamer met 
vastomlijnde ideeën 
leeg, voor wat onmogelijke 
verwachtingen… 
 
de verrassing van de  
vonk die overslaat, 
het geklapwiek van een 
binnenvallende engel, 
de liefde zelfs, of daar 
ergens verre familie van. 
 
De wieg schuif ik 
naar het midden en 
sla het dekentje open. 
Niets zo onvoorstelbaar 
Als een nieuwgeboren mens. 
 
Janneke Nijboer 

 
 
 
 
 


