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Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland -Andreas Nicolaus Vetter
(1666-1734)
Aansteken 3de Adventskaars
Welkom en mededelingen door Simone
gemeente gaan staan

We zingen lied 280: 1, 2, 3 en 4

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
Woord van vertrouwen / Votum

We zingen ons Kyrie

gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
Lezing (door de voorganger) van fragmenten uit Bleri Lleshi – Inaya,
brief aan mijn kind tussen de fragmenten door muziek.
Brief aan mijn kind – Fragment 1
Lieve Inaya, ik kon niet wachten tot je er was. Ik wilde je in mijn armen
houden dicht tegen mijn hart, zodat je mijn hartslag zou voelen
doorheen heel je lichaam. Mijn hart was in extase voor jou. Er was
zoveel dat ik met jou wilde delen. Zoveel dat ik aan jou wilde vertellen.
Ik wilde je vertellen over mijn roots in de Albanese bergen. Over de
paden die langs kastanjebomen lopen. Over de geur van de pijnbomen
en de honderden andere geuren die je een voor een kan onderscheiden.
Zelfs het zuivere water dat je om de hoek hoort stromen, heeft een geur.
De geur van de bergen. Diep in de Albanese Alpen, waar je alleen met
grote moeite kan geraken, ligt een deel van je roots. Je moeder zal
vertellen over haar roots in de Turkse bergen. Jouw wortels zullen hier
liggen, waar er geen bergen zijn.
Uit Bleri Lleshi – Brief aan mijn kind (pg. 18)
Fragment 2
Lieve Inaya,
Ik wilde je vertellen over de moeilijkheden die jou wachten. Over de
discriminatie en het seksisme dat je zal meemaken. Maar ook over hoop
en inspirerende voorbeelden die je hopelijk zullen aanzetten tot
engagement. Ik wilde je vertellen over de verrijking die je in jou hebt.
Over verschillende werelden en hoe je het beste uit die werelden moet
nemen om jouw eigen levensverhaal te maken.
Lieve Inaya, eis je plek op, vecht voor je rechten, engageer je voor
jezelf en je medemens (pg. 152).

Fragment 3
Mijn liefste, je zal zoals elk van ons je plek in de wereld zoeken. Dat is
zowat de essentie van ons leven. We willen allemaal iets zinvols doen
met ons leven. Als we terugkijken, willen we iets achtergelaten hebben
om niet vergeten te worden. Behalve dat we een goed leven willen
leiden, willen we ook herinnerd worden in de hoofden of harten van
anderen. (...) Als je soms het gevoel hebt dat je verloren loopt of zelfs
helemaal de verkeerde richting uit gaat, hoef je niet te panikeren. Het is
zelfs goed om veel vragen te stellen. De vragen zullen je de weg wijzen.
Weet ook dat niemand geboren is als specialist, wij zijn allemaal
zoekers (pg. 171).
We zingen lied 900: Nada te turbe (3x)

Laat niets je verontrusten; Laat niets je beangstigen
Alles gaat voorbij; God verandert niet,
Het geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt
hem ontbreekt het aan niets.
Want God alleen is genoeg.
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Lezing door Addy: Lucas 1: 39-56
Maria en Elisabet
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 4en 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.

We zingen lied 426: God to enfold you/ God zal je hoeden (eng-nl-eng)
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Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 462

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
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Gebeden
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Binnenlands diaconaat: Jeugddorp De Glind
2de (blauwe) zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdragen svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het
doel.

We zingen staande ons slotlied 444: 1, 2, 3 en 4

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
Zegen
Vervolg slotlied:
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Orgelspel: Voluntary in D - William Croft (1678-1727)
Volgende vieringen / activiteiten:
19 deember:
ds. Edward van der Kaaij
24 december van 19.00 uur to 21.00 uur:
Gedachtenwandeling door de Abdijgebouwen

25 december:

ds. Wim Jansen
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