Liturgie zondag 15 december 2019
3e advent
Thema: Vergezochte vergezichten

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Tijn Bouw

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen: 1
Bemoediging en groet
Psalm 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer: 1 en 4
Aansteken van de kaars
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 281 Wij zoeken hier uw aangezicht: 1, 2, 3 en 5
Kindermoment
Inleiding thema
Lezing: Jesaja 35:1-10
1

De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
2
als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
3
Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
4
Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
Hij zelf zal jullie bevrijden.’
5
Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
6
Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:

waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
7
Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
8
Daar zal een gebaande weg lopen,
‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
9
Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
10
Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Lied 608 De steppe zal bloeien: 1 en 2
Lezing: Lucas 1: 39-55
39

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een
stad in Juda,
40
waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.
41
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar
schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest
42
en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en
gezegend is de vrucht van je schoot!
43
Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn
schoot.
45
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in
vervulling zullen gaan.’
46
Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47
mijn hart juicht om God, mijn redder:
48
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
51
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
53
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
54-55
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.’

Lied 157a Mijn ziel maakt groot de Heer: 2 en 3
Overweging
Lied 839
Ik danste die morgen toen de schepping begon: 1, 2 en 3
Gebeden
Collecte-kinderen komen terug
Lied 418 God, schenk ons de kracht: 1, 2 en 4
Zegen

