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Orgelspel:
Aansteken 4de Adventskaars
Het koor zingt: “Es ist ein Ros entsprungen”
Welkom en mededelingen door Luuk
gemeente gaan staan

We zingen lied 72: 1, 3 en 4

3. Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba 's verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
Bemoediging en Groet
gemeente gaat zitten

Het koor zingt: “O Magnum mysterium” - da Vittoria
Kyriegebed
Het koor zingt: “Veni, veni Emmanuel”
Zondagsgebed
Het koor zingt: “The Lamb” - Taverner
1ste Lezing door Luuk: Lucas 1: 5 – 24a
Aankondiging van de geboorte van Johannes
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die
Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw,
Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige
mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.
Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden
waren al op leeftijd.
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de
priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters
geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op
te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte
bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens
verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het
reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel
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en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees
niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een
zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap
zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere
gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige
Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit
het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor
God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun
kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen,
en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben
immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel
antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen
geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in
vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de
dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen
vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen
hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat
hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen
hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging
hij terug naar huis.
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger.
We zingen lied 464: 1 t/m 5
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1. Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
Wordt hij een sprakeloze man.
2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!
3. Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!
4. De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!
5. Maria wordt verheugd begroet
als zij Elisabeth ontmoet.
Want blij verwachten zij het kind
waarin God zelf behagen vindt.
2de Lezing: Lucas 1: 57 – 64
De geboorte van Johannes
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een
zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de
Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar.
Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het
Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: ‘Nee,
Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je
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familie die zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het
kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop:
‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. En meteen werd de
verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon
te spreken en loofde God.
We zingen lied 464: 6 t/m 10
6. De hemel spreekt, de aarde lacht
nu jong en oud een toekomst wacht!
Maria zingt de woorden voor,
wij stemmen in en zingen door!
7. Het eerste woord dat uit de mond
van priester Zacharias komt,
zet iedereen tot zingen aan
hoe God met mensen is begaan.
8. Dit is het, wat Hij heeft beloofd:
Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,
een licht dat schijnt, een zon die straalt
en over alle donker daalt.
9.Een engel spreekt, een herder ziet
het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!
10. De hemel zingt de aarde voor.
En samen vormen wij het koor
dat God alleen de glorie zingt
omdat zijn licht de nacht bedwingt!
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Overweging
Het koor zingt: “O Magnum mysterium” – Lauridsen
Gebeden
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Artsen zonder grenzen. Uw bijdrage svp naar
NL 13 INGB 0000 0040 54 Artsen zonder Grenzen A'dam o.v.v.
collecte Koorkerk Middelburg.
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
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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.
4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk 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.
Zending en Zegen met gezongen Amen:

Orgelspel:
Volgende vieringen / activiteiten:
24 december:
25 december:

de geplande Abdij-gedichtenwandeling
gaat niet door!
ds. Wim Jansen

2 januari:
7 Januari:

Mgr. D. van Leeuwen
Mw. Marianne Zandbergen

2022
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