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Liturgie 29 november 2020
ds Jikky de Jong-Buursma, Wormerveer
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Joop Verburg
Eva van Helden & Lotte Verburg
Hans Huisman/ Cathy Bioumla (geen koffie)
Arie Bikker
Kerk, tbv Jeugd gemeente
(reknr. kerk is NL08INGB0003666088)

Welkom & mededelingen

Toewijding
Schriftlezing Psalm 130, een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.
Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.
Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
Stil gebed, Votum & Groet
Zingen Lied 442

 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

Verootmoedigingsgebed
Verootmoediging: je nederig opstellen tegenover de grootheid en de zuiverheid van God
Bemoediging en leefregel

 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

Zingen Lied 444: 1-3

Kinderen
Kindermoment
Kinderlied AWN 4.13

ds Jikky
 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

Kindermoment
Kinderen die er zijn mogen naar crèche of kindernevendienst

Luisteren, Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting van en met de Heilige Geest.
Schriftlezing Evangelie volgens Lucas hfst 1: 26-38

Joop

De vrouw van Zacharias, Elisabet werd 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.

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
(  kracht van God of mijn kracht is God )

naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria.
(  ‘Mirjam’ : Schone ? Bittere/Opstandige? Of: Geliefd door ! )

Gabriël ging haar huis binnen en zei:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei tegen haar:
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus (God redt) noemen.
Hij 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.
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel:
‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
De 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.
Luister, 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,
want voor God is niets onmogelijk.’
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
Zingen Lied 912: 1, 3, 6

 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

Schriftlezing Evangelie volgens Lucas hfst 1: 39-55

Joop

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda,
waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot;
ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid:
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!
Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.
(  dus dat is tot (na) de geboorte van Johannes )
Verkondiging

Verwachtingsvol: toegewijd en jubelend !

Muziek

Wietske
Antwoorden, ontvangen en delen

Amen-antwoordlied Lied 441: 1, 5

Dankgebed en voorbede
Verrassing

 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

Zingen Psalm 62: 3, 6 (Weerklank)

Heenzending en Zegen
 Zingen alleen op podium, gemeente luistert 

Slotlied Opw. 534

Refrein +

Zegen (staande)

Gemeente: Amen

Collecte (bij de uitgang) Kerk, tbv Jeugd gemeente
Bij het verlaten uit de zaal vertrekken we vanaf de achterste rij en dan telkens de daaropvolgende.
Epiloog (1 ½ m !!, buiten niet met meer dan 4 personen bij elkaar) Er is geen koffie.
AD 2020

