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Muziekfilmpje: ‘Ave Maria’ van Franz Biebl door Voces8 
 
Overdenking 
 
Meditatief orgelspel 
 
Gebeden 
 
Afkondiging van de collectes door een diaken 

De collectes worden bij de uitgang gehouden 
 

Orgelspel: Lied 439: 1 en 3 

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u 
hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

Zegen met gesproken amen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

1. Verwacht de komst des Heren, 
 o mens, bereid u voor: 
 reeds breekt in deze wereld 
 het licht des hemels door. 
 Nu komt de Vorst op aard, 
 die God zijn volk zou geven; 
 ons heil, ons eigen leven 
 vraagt toegang tot ons hart. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
 is lieflijk voor de Heer, 
 maar op een hart vol hoogmoed 
 ziet Hij in gramschap neer. 
 Wie vraagt naar zijn gebod 
 en bidden blijft en waken, 
 in hem wil woning maken 
 het heil, de Zoon van God. 
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Thema: ‘Maria was bereid toen Gabriël 
haar groette in ’t midden van de tijd’ 

Lucas 1: 26-38  



 

2 

Gebed 
 
Orgelspel: Lied 444: 1 en 4 
 
Filmpje: Aansteken van de 1

e
, 2

e
, 3

e
 

en 4
e
 Adventskaars en er wordt een 

versje opgezegd door Sven 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is in tijd en eeuwigheid 
Allen: En die het werk van zijn handen niet loslaat 
V:  Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en 
 van Christus Jezus, onze Heer! 
Allen: Amen  

Voor de dienst is er orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Moment voor stil gebed 
 
Orgelspel: Psalm 24: 1 en 5 
 
Woord vooraf 
 
Bemoediging en Groet  

N.a.v. de aangescherpte Corona adviesregels door het kabinet 
heeft het kerkbestuur besloten dat er voorlopig geen samenzang 
tijdens de kerkdiensten zal zijn. Het aantal mensen is beperkt tot 
max. 30. 
De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, wor-
den vandaag door organist Gerbrand Schrale gespeeld. Verder 
zijn er een paar muziekfilmpjes. Ook het aansteken van de Ad-
ventskaarsen en het versje is van te voren opgenomen. 
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    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. Het 
meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: 
‘Gegroet Maria, 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 worden 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 ko-
ning 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 im-
mers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 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. 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 zwanger-
schap, want voor God is niets onmogelijk.’  

Orgelspel: Lied 473: 1 en 2 
 
Bijbellezing: Lucas 1: 26-38 

Filmpje: ‘Goed Nieuws Project Kinderviering’ met tekeningen 
die kinderen naar onze dominee opgestuurd hebben. 
 
Muziekfilmpje: Lied van de Eenheid - ‘O kom, o kom Immanuël’ 
 
Bijbellezing: Genesis 1: 1-3 

    In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was 
nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar 
Gods geest zweefde over het water. 
    God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.  


