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Zondag 13 december 2020  3e Advent - Livestream 
 
‘Ben jij een open en gelovige Maria of een ongelovige beetje botte Zacharias?’ 
 
Voorganger: ds. P.L. de Jong      
Ouderling van dienst: Larah ‘t Hart    Organist: Rene  Barnard 
Diaken van dienst: Pieter Huisman    Zang: Gerdien Stolk en Henk Eleveld 
 
https://www.sela.nl/liederen/33/magnificat.html 
 
Welkom, en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de Adventskaarsen,  door Nienke 
 
Vandaag branden drie kaarsjes, 
drie vlammetjes van licht 
vertellen van het Kind dat komt, 
is dát geen mooi bericht? 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 27: 1  
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
Verootmoediging 
 
Gebed 
 
Lied  441:1 (volgens melodie Liedboek) 
Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
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Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Maandtekst Jesaja 9:5a: 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op Zijn schouders.  
 
https://youtu.be/l1zgRYoXhow 
 
Schriftlezing:  Lukas 1:26-38 
 
Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27. naar een meisje 
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette 
Maria. 28. Gabriël 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. 30. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. 31. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 
32. 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. 33. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk 
van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34. Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met 
een man gehad.’ 35. De 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. 36. 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, 37.  want voor God is niets onmogelijk.’ 38. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
Verkondiging:’ Ben jij een open en gelovige Maria of een ongelovige beetje botte Zacharias? 
 
Gezang 132 (OL) 
 
1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 

2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
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3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 
Presentatie Stichting Ikusasa door Marike de Boo 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied Opwekking 189 
 
Zegen ons Heer, 
zegen ons Heer, 
U die hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegen ons Heer. 
 

De Heer zegene u, 
de Heer zegene u, 
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegene u. 

Dank U Heer, 
dank U Heer, 
U die hemel en aarde gemaakt heeft, 
dank U Heer. 
 
Wegzending en zegen  
En de gemeente antwoordt met:  Amen! 
 
Zoekend naar licht 
https://www.youtube.com/watch?v=a733WFFVxbE&feature=youtu.be 
 


