Lessons and Carols
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente van Wassenaar
Zondag vierde Advent, 22 december 2019
10 uur, Dorpskerk

Voorganger, ds. Pieter van Winden
Negen lectoren
Organist en leiding cantorij, Rijk Jansen
Solozang, Anneke Jansen
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Orgelspel
Welkom
Allen gaan staan, indien mogelijk
Onze Hulp en groet
We zingen Lied 439: 1, 2
We gaan zitten
Gebed om ontferming
Naar Psalm 130
V:
Waar ik u aanroep is diepte:
hoor dan mijn stem.
…
en van mijn duur uw dag.
Geef het niet op met ons, God
G: Breng ons tot leven
V: Spreek uw woord in onze wereld
G: Breng ons tot vrede
V: Zie het duister van geweld en haat
G: Wees in ons het licht, Amen.
Lloyd Haft (uit De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft, Querido 2003;
herdruk Uitgeverij Vesuvius 2011) Adventskyrie uit Ichtusgebeden,
Vlaardingen 2008
Lied 439: 3, 4
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen, aansteken van de 4 adventskaarsen
Lied 461: 1, 2, 3, 4
Lezing I Jesaja 7, 10-14
10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag om een teken van de
HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge
hemel.’ 12 Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal
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de HEER niet op de proef stellen.’ 13 Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister,
huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook
mijn God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge
vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel
noemen.
Lied 455
Cantorij 1, 2
Gemeente 3 en 4
Lezing II - Jesaja 35, 1-10
1De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis
zal jubelen en bloeien, 2als 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. 3Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk. 4Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk
en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal
komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ 5Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten. 6Verlamden zullen springen als
herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de
woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 7Het verzengde land
wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar
eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
8Daar 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. 9Geen 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. 10Wie 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.
Cantorij: How beautiful are the feet - John Stainer
How beautiful upon the mountains, are the feet of him that bringeth good
tidings, of that publisheth peace; that publisheth salvation. That publisheth
peace. How beautiful upon the mountains are the feet of him that
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bringeth good tidings, that publisheth peace, that saith unto Zion, Thy God
reigneth! How beautiful upon the mountains, how beautiful the feet of
him that bringeth good tidings, that publisheth peace.
Lezing III – Bewerking psalm 150
Dorothee Sölle
Looft God niet meer overal, zoek hem niet bij macht, getal, denk hem niet
in pracht en praal, geef hem niet een koningszaal. Slijp hem van de ronde
Euro. Maak van hem geen topfiguur, in de wolken, hoog en guur, – hij
bedankt voor al die hulde! Looft God als de minste mens, vogelvrij en
zonder grens, ieder ogenblik bedreigd, leven dat geen aandacht krijgt, diep
miskend en grof bestreden. Hij hoopt dat er mensen zijn, die hem zoeken
in het klein, waar hij roept om recht en vrede!
Lied 459: 1, 2, 3, 4 Ik breng een rechter aan het licht
Lezing IV - Lucas 1, 26-38
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret 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. 31Luister, 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.’
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog
nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De 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. 36Luister, 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,
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37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar
weer alleen.
Lied 464: 2, 3, 4 Een engel spreekt een priester aan
Lezing V - Lucas 1, 39-56
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad
in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet
begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op
in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De
meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je
schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in
vervulling zullen gaan.’
46Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47mijn hart juicht om God, mijn
redder: 48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49ja, grote
dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem
vereert. 51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52heersers stoot hij van
hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 53Wie honger heeft
overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege
handen. 54-55Hij 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.’
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar
huis.
Lied 739 Wat heeft Maria ons bewaard
allen / solo: Anneke Jansen
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Lezing VI - Hoe moet ik mezelf door God laten liefhebben?
Henry Nouwen
Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik geworsteld om God te vinden,
God te kennen, God lief te hebben. Ik heb intensief geprobeerd de
richtlijnen van het geestelijk leven in acht te nemen: altijd bidden, werken
voor anderen, de Schrift lezen en de vele bekoringen om me aan
uitspattingen over te geven, vermijden. Vaak heb ik gefaald, maar altijd
heb ik het opnieuw geprobeerd, ook al was ik soms de wanhoop nabij.
Nu vraag ik me af of ik wel genoeg heb beseft dat God al die tijd
voortdurend heeft geprobeerd mij te vinden, mij te kennen en mij lief te
hebben. De vraag is niet: 'Hoe moet ik God vinden?' maar 'Hoe moet ik mij
door Hem laten vinden?' De vraag is niet: 'Hoe moet ik God kennen?' maar
'Hoe moet ik mij door God laten kennen?' De vraag is niet: 'Hoe moet ik
God liefhebben?' maar 'Hoe moet ik mezelf door God laten liefhebben?'
God kijkt vanuit de verte naar mij, wacht mij op, probeert mij te vinden en
verlangt er vurig naar mij in zijn huis te verwelkomen.
Lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht
Lezing VII - Mattheüs 11, 2-6
2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3 met de
vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander
verwachten?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en
zien: 5 blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden
opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6
Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
Lied 534 hij die de blinden weer liet zien
Lezing VIII - Romeinen 1, 1-6
Het evangelie van God, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige
geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens
voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God
en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze
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Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te
zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof
zou verkondigen – ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Lezing IX – Een cirkel
Stel je de wereld voor als een cirkel, waarvan God het centrum is. De lijnen
naar het middelpunt zijn de verschillende manieren waarop mensen leven.
Als degenen die dichter bij God willen komen, naar het midden van de
cirkel lopen, komen ze ze dichter bij elkaar en tegelijkertijd dichter bij God.
Hoe dichter ze bij God komen, des te dichter komen ze bij elkaar. En hoe
dichter ze bij elkaar komen, des te dichter komen ze bij God.
Doroteüs van Gaza, 5e eeuw
Cantorij - One Star - Malcolm Archer
One star shone across the eastern sky; one star shone upon a watchful
eye. And for a million years or more this star had shone that way before,
but on this night this star shone bright and there amazed, the Magi saw a
star defying nature’s law. One Star.
One star travelling across the dawn! One star telling them a child is born,
and then imploring them to start their quest, to follow on from east to
west across the wild to find a child: the God of all upon this earth, a baby
boy by human birth. One Star.
One star lying at his mother’s breast, one star brighter than all the rest:
and for a million years or more no star had shone like this before. From far
above he came with love and Christ our Saviour led the way and taught us
how to love today. One Star.
Dank- en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden onze Vader in
ieders eigen taal
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come;
thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass
against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. For
thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen.
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8 سؤال او از آنکه از پیش داندم را شما حاجات شما پدر که زیرا مباشید ایشان مثل پس
کنید.
ّ
9 کنید دعا اینطور به شما پس، آسمان در که ما پدر ای، باد مقدس تو نام.
10 بیاید تو ملکوت. است آسمان در چنانکه تو اراده، شود کرده نی زمی بر.
11 بده ما به امروز را ما کفاف نان.
12 بخشیمم را خود قرضداران نی ما چنانکه ببخش را ما قرضهای و.
ّ تا جالل و
13 میاور آزمایش در را ما و، ده رهان را ما رشیر از بلکه. قوت و ملکوت زیرا
است تو آن از ابداآلباد، آمی.
Collecte
1 Noodfonds Vluchtelingen
2 Kerk
3 Kerstversiering
Allen gaan staan, indien mogelijk
Slotlied 506: 1,2 Wij trekken in een lange stoet
Zegen en gezongen Amen
Orgelspel

Een kerstwens wordt u bij de uitgang aangeboden namens de
Herenwegschool
Kerkdiensten in de komende dagen
24 december
19.30 dienst met kinderen, voor het hele gezin, Kievietkerk
20.00 Kerstevent, uitgevoerd door jongeren, Dorpskerk
21.30 Kerstnachtdienst, Messiaskerk, de ad-hoc-cantorij
22.30 Kerstnachtdienst, Dorpskerk, de cantorij
25 december
9.30 kerstmorgendienst, Kievietkerk, Stijn Schmeddes, barokviool.
10.00 Kerstmorgendienst, Messiaskerk, Rejoice
11.00 kerstmorgendienst, Dorpskerk, Amici della Musica
29 december, 10 uur gezamenlijke dienst, Messiaskerk, The Passion-koor
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