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zondag 19 december 2021 – Livestream https://youtu.be/MFuEvN5GvHQ 
Vierde Advent 

 
“Iemand die het begreep” 

 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Bram Krol  Peter Maat en Gerard Mouwen 
 
 
Hoe zal ik U ontvangen 
 
O kom, o kom, Immanuel  
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Facilite (Zending) 
2de Koningskerk 
 
VOORBEREIDING 
 
Aansteken adventskaarsen 
 
Voordracht gedicht 
 
Intochtslied Psalm 118 : 9 en 10 [samenzang] 
 
9 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heeren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heeren woning, 
wij zegenen u al tezaam.

10 
De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Kindermoment 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gebed om verootmoediging 
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Lied Psalm 65 : 1 [voorzang] 
 
1 
De stilte zingt U toe, o Heere, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 65 : 2 [voorzang] 
 
2 
Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Lied Evangelische Liedbundel 297 : 1 [voorzang] 
 
1 
Hier in Uw heiligdom, dichtbij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U met heilig ontzag 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lied Evangelische Liedbundel 297 : 3 [voorzang] 
 
3 
Heer ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and’re stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Bijbellezing Lucas 1 : 26 – 56  
 
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.’ 29 Ze 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 
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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. 
 
Maria en Elisabet 
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.’ 
 
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
Verkondiging “Iemand die het begreep” 
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Lied Gezang 66 : 1, 4, 5 en 6 [voorzang] 
 
1 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
4 
Des Heren kracht is groot; 
zijn arm verstrooit, verstoot 
die hoog zijn in hun ogen. 
Hun tronen zijn niet meer, 
maar gunstrijk wil de Heer 
eenvoudigen verhogen.

5 
De Heer vervult met goed 
uit 's hemels overvloed 
der hongerigen monden. 
Hij ziet geen rijken aan, 
maar heeft met al hun waan 
hen ledig weggezonden. 
 
6 
Hij trok zich Israël aan, 
Hij laat niet hulp'loos staan 
die Abrams troost verwachten. 
Groot en in eeuwigheid 
is Gods barmhartigheid 
voor duizenden geslachten! 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
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 Gezang 127 : 1 en 5 [samenzang] 
 
1 
Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht.

5 
Juicht nu, trots al uw zorgen, 
de Koning komt met macht. 
Ons, in zijn hart geborgen 
heeft Hij zo rijk bedacht. 
Nu zullen angst en pijn 
en toorn ons nooit meer schaden. 
God wil, in zijn genade, 
dat wij zijn kind'ren zijn. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidend orgelspel 


