Advent met Lucas – dubbele geboorte-aankondiging, dubbele lofprijzing
In de kerstnacht klinkt altijd Lucas 2. In de adventstijd van 2021 nemen we de
aanloop naar dat geboorteverhaal door door heel Lucas 1 heen te lezen. Deze
beide eerste hoofdstukken van Lucas wijken in stijl sterk af van de rest van zijn
evangelie. Er zitten heel veel verwijzingen in naar het Eerste Testament en de stijl
doet denken aan de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, die in de eerste
eeuw veel werd gelezen. De boodschap is overduidelijk: dit verhaal wortelt diep
in de traditie.
De hoofstukken 1 en 2 vormen verhalen rondom een dubbele geboorte:
eerst die van Johannes, daarna die van Jezus. Meer nog: er wordt ons eerst
uitgebreid verhaald over de aankondigingen van deze geboortes door
boodschappers (engelen). Een (anonieme) engel bezoekt Zacharias, terwijl hij met
zijn tempeldienst bezig is, de engel Gabriël bezoekt het jonge meisje Maria. In
beide gevallen is de eerste boodschap dezelfde: 'wees niet bang!'
Beide zwangerschappen die daarop volgen zijn ook al even wonderlijk:
Elisabet was al veel te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Maria had nog
nooit gemeenschap met een man gehad. Zo komt God de wereld in, de mensen
nabij, werkelijk door de onmogelijkste en wonderlijkste wegen. Treffend is de
ontmoeting tussen de twee zwangere vrouwen en die tussen de kinderen in hun
schoot.
Van zowel van de kant van de oude Zacharias als van de kant van Maria
roept de goddelijke boodschap reactie op: zij zingen in Lucas 1 hun lofliederen, die
sindsdien de liturgie van de kerk mee hebben bepaald: de lofzang van Zacharias
(Benedictus) en de lofzang van Maria (Magnificat). Opvallend is de rol van de
heilige Geest in de verhalen: na de aankondigingen dat de kinderen vol zullen zijn
met heilige Geest, krijgen Maria en Zacharias de geest als zij hun loflied aanheffen.
datum

zondag

evangelie

thema

28 november Advent I

Lucas 1, 5-25

5 december

Advent II

Lucas 1, 26-38

12 december

Advent III

Lucas 1, 39-56

'Wees niet bang, Zacharias …
… en je moet hem Johannes noemen'
'Wees niet bang, Maria …
… en je moet hem Jezus noemen'
'Mijn ziel prijst en looft de Heer'

19 december

Advent IV

Lucas 1, 57-80

'Geprezen zij de Heer, de God van Israël'
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VAN BUITEN NAAR BINNEN
Luiden van de klokken
De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:
“Welkom in Gods huis!”
We worden stil.
Ruimte voor stil gebed
Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen.
Sytze de Vries (LB 500, 1)

Muziek tot eer van God
Tijdens de muziek worden de adventskaarsen aangestoken
in de kerk gaan wij staan
Bemoediging en drempelgebed
o.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
A.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o.
Goede God, de schepping zucht,
A.
KOM TOT ONS,
o.
De wereld wacht,
A.
KOM TOT ONS.
o.
Wij zijn bang in het donker,
A.
KOM TOT ONS.
o.
Hoelang duurt nog het wachten?
A.
KOM TOT ONS.
o.
Zend uw licht, uw zachtheid, zend uw kind.
A.
KOM TOT ONS. AMEN
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[Gedachtenis]
Psalm of openingslied
in de kerk gaan wij zitten
Kyrie
uitlopend op LB 433, 1
tekst Martin Luther / vertaling Jan Willem Schulte Nordholt
melodie Erfurt 1524

BINNEN ZIJN
Groet
v.
De HEER zij met u
G.
OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
evt Eerste Testament
evt lied
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Lucas 1
Lofprijzing

LB 158b De lofzang van Zacharias
tekst Huub Oosterhuis (Lucas 1, 77-79)
melodie Antoine Oomen

Preek
Stilte
Lied
BINNEN EN BUITEN
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling klinkt er muziek
5

De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons
Projectlied
tekst Erik Idema
melodie LB 444 Nu daagt het in het oosten

1 Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed
God laat zijn licht hier stralen,
hij komt ons tegemoet.
2 Een boek met mooie woorden,
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want hij vergeet ons niet.
Gebeden
uitlopend op Onze Vader …
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de
gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel
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VAN BINNEN NAAR BUITEN
In de kerk gaan we staan
Lied
Zegen
v.
Zegen, beantwoord met:
g.

Muziek

__________________________________
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DE LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING
Schikking advent en Kerst 2021
De geboorte van Jezus werpt een ‘ander licht’ op ons leven. ‘Licht’ staat centraal
in de lezingen en in de schikking. We zien een gouden boog waarin steeds meer
licht komt. Goud als symbool voor het licht, voor energie, voor groei. Onder de
boog wordt de lezing uitgebeeld.
Zondag 1 – 28 november
Lucas 1: 5-25
Gabriël vertelt aan Zacharias dat hij en Elisabet een bijzondere zoon zullen
krijgen.
De eerste adventskaars wordt aangestoken. De eerste lichtjes branden in de
boog. Eronder zien we de bloemen die de engel en Zacharias uitbeelden.
Zondag 2 – 5 december
Lucas 1: 26-38
Gabriël vertelt aan Maria dat zij een bijzondere zoon zal krijgen.
De tweede adventskaars wordt aangestoken. In de boog branden nieuwe
lichtjes. Eronder zien we de bloemen die de engel en Maria uitbeelden.
Zondag 3 – 12 december
Lucas 1: 39-56
Maria gaat op bezoek bij Elisabet.
De derde adventskaars wordt aangestoken. Er branden nog meer lichtjes in de
boog. Eronder zien we de bloemen die Maria en Elisabet uitbeelden.
Zondag 4 – 19 december
Lucas 1: 57-80
Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet wordt geboren.
De vierde adventskaars wordt aangestoken. De boog is vol van brandende
lichtjes. Eronder zien we de bloemen die Zacharias, Elisabet en Johannes
uitbeelden.
Kerstmorgen 25 december
Johannes 1: 1-18
De geboorte van Jezus.
De kerstkaars wordt aangestoken. Boven de lichtboog zien we de kerstster.
Eronder zien we de geboorte van Jezus uitgebeeld.
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