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Thema: Vol verwachting 
mmv B-brass 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  O kom, o kom Immanuël - LvdK Gezang 125: 1, 3 en 5 
1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

5. O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken 2e adventskaars 
door Janne Baars 
Zelfs in ‘t land van melk en honing,  
Wachten mensen al zo lang.  
Wanneer komt toch onze koning?  
Wanneer zijn we niet meer bang?  
Hij zal alles anders maken,  
Tot de hele wereld lacht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

Gebed om ontferming 

B-Brass 

Zingen  Lied 442 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 



verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Gesprek met de kinderen 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. (Taizé) 

Zingen  Advent is kijken naar wat komt 
Advent is kijken naar wat komt,  
zoals toen, lang geleden.  
Er werd een kind van God verwacht,  
een kind vol kracht,  
Een kind dat zorgt voor vrede. 

Kinderen naar de Kinderkerk 

Lezen   Lucas 1: 26-38 
door Peter Lotterman 
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een 
meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. 
Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Ma-
ria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden 
en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger wor-
den en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij 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. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan 
zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap 
met een man.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren 
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, 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, want voor God is niets onmo-
gelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 
Daarna liet de engel haar weer alleen. 

Zingen  Lied 443 
1. De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 



2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

4. Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

Lezen   Lucas 1: 46-55 
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.’ 

Uitleg en verkondiging 

B-Brass  Mary did you know 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en oppas 

Slotlied  Lied 438: 1, 3 en 4 
1. God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 

3. Gij machtigen der aarde, 
’t is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 
Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan 
zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, 
die doet Hij ondergaan. 



4. Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 

B-brass


