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2e zondag van advent 

De liturgische kleur deze zondag is paars: 
de kleur van bezinning en inkeer 
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Hartelijk welkom in de Wingerd.  
Vandaag is het de 2e zondag van advent. Advent is vertrouwen 
dat het licht sterker is dan het donker. Vandaag denken we bij 
dat licht aan gezien worden. Je wilt dat graag: gezien worden, 
dat een ander jou ziet staan. Deze keer is het Maria die tot haar 
eigen verbazing gezien wordt. Gezien wordt door God, het 
Licht. Dat zij een rol kan spelen in het komen van het licht in het 
donker van wat gebeurt, daar wil ze niet meteen aan. Hoe zal 
dat gebeuren, vraagt ze sceptisch. Toch gebeurt het. 

 
 

 
WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 

 
Zingen: NLB 458a, 3x 
 
Stilte  
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
   en van Jezus Christus, onze Heer. 
Gemeente: Amen. 
 
Bemoediging 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Gemeente:  die Hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
Voorganger: Trouwe God, 
 Als mensen die zo vaak niet weten 
 wat we kunnen verwachten en mogen hopen 
 zijn wij hier gekomen. 
Gemeente Zaai Uw woorden van hoop in ons hart 
 en versterk in ons de moed en het vertrouwen. 
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Voorganger: Vergeef ons, als we er niet hebben weten te zijn 
   voor wie onze naaste is. 
Gemeente Richt onze voeten op wegen van vrede. 
   Amen. 
 
 
Zingen: Psalm 80: 1 en 2 
 

Een ieder gaat zitten. 
 
 
Inleiding: Gezien worden 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 
 
Zingen: NLB 463: 1, 2, 3 en 6 
 
Aansteken van de twee adventskaarsen 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Maleachi 3: 1 - 5 
 
Zingen: NLB 158a: 1 en 3 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 26 - 38 
 
Zingen: NLB 464: 3, 4 en 5 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 435: 1, 2 en 4 
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WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte   
Terwijl muziek klinkt,  
is er de gelegenheid om te geven aan de collectes en voorbeden aan te 
dragen via Menti. Als je bij www.menti.com komt, dan wordt er een code 
gevraagd. Deze code wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en 
voorbede worden meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen ano-
niem binnen. Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan 
af met je eigen naam. 

 
Gebeden, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, amen. 

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 

 
 
Zingen: NLB 444 
 
Zegen 
Voorganger: … 
Gemeente: Amen, amen, amen 
 


