Orde van dienst 5 december 2021.
Protestantse Gemeente Lochem, Gudulakerk.
Tweede Advent - thema: MOED.
Voorganger: ds. Leonard van Wijk
Organist: Els Dijkerman
Ouderling: Pieter Bas ter Maat
Diaken: Hanneke Brinkhuis
Lector: Melita Lever

Toenadering: Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte….
Aanvangslied: LB 444: 1, 2, 3

2. De duisternis gaat wijken / van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken / met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten / in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten – / begroeten ’t morgenrood.
Bemoediging en vredegroet
Ouderl.: Onze hulp is in de naam van de Heer Allen: Die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft

1

Ouderl.: Eeuwig duurt zijn trouw, hij laat niemand vallen uit zijn
hand.
Allen: Heer, wek met uw Geest in ons het leven!
2 Adventskaarsen worden aangestoken
Drempelgebed:
Gegroet jij die om liefde komt, en licht, gegroet.
De genade van God om jou heen,
de vrede van Christus op je schouders,
de warmte van Gods Geest in jouw hart en ziel.
Zo zal het zijn.
Zingen: 444: 4, 5
4. De zonne, voor wier stralen /het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, / is Christus, ’t eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten, / het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, / die eeuwig heersen zal.
(allen gaan hierna zitten)

- inleidend woord bij de dienst
Kyriegebed
Zingen: kyrielied LB 463: 1, 3, 4, 6
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3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!
4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!
6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
HET WOORD
Gebed om de Geest
Moment voor de kinderen: “Het is beter te geven dan te ontvangen”???
Kinderlied: Marcel en Lydia “Ik wil even bij U komen”
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&list=PL4048ECA1F1
6B7FCD&index=5
Eerste bijbellezing: Maleachi 3: 1-4
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen.
Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien,
de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij –
zegt de HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen
doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als
het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting
houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi
zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de
juiste wijze offeren aan de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem
zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in
de dagen van weleer. 5Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken,
en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers,
tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners
uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en
vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij
ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.
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Zingen: LB 343: 1-4

2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.
3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.
4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.
Tweede bijbellezing: Lukas 1: 26-38
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth
in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die
Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette
Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn
woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar
de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn
gunst geschonken. 31
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem
Jezus noemen. 32Hij 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. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog
nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De

4

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. 36Luister, ook je familielid
Elisabeth 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, 37want voor God is niets onmogelijk.’
38
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.
Zingen: LB 157a: 1, 2, 3 “De lofzang van Maria”

2. Van nu aan, om wat Hij, / de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen / alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam, / Hij zal zijn trouw bewijzen.
3. Zijn arm verstoot met kracht / de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen, / maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed / de hongerigen lonen.
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Overdenking: Moed !
Zingen: LB 439: 1, 2, 4.

2. Bereid dan voor zijn voeten / de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten, / zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu, / verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen / tussen uw Heer en u.
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4. O Jezus, maak mij arme / in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen / zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal, / dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen / ik U lofzingen zal.
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden; acclamatie: LB 458a “Zuivere vlam”

stil gebed, 'Onze Vader'
Collecte:
1. SOS Kinderdorp

2. Kerk

Slotlied LB 215: 1, 3, 4, 7

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
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4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.
Zending en zegen
Zegen
Allen: Amen LB 431b
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