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VIERPLEK WEHL 

2e zondag van de advent 
5 december 2021 

 
DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 
 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 O. Gij wacht op ons, 
  totdat wij open gaan voor U. 
  Stem ons af op uw stem. 
  Op uw stilte, 
  door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB 80: 1 en 2 
 
VREDEGROET  
 
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
 

TOELICHTING OP LITURGISCHE SCHIKKING  
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GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 

 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze 
Heer. 

 G. AMEN! 
 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
SCHRIFTLEZING - Lucas 1: 26-38 
 
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth 
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 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 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 Elisabeth  
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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 onmogelijk.’ 
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ 
Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
ZONDAGSLIED - LB 443 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 441: 1, 6, 7 
 
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 
 
 Dankgebed 
  
 Voorbeden 

 
Stil gebed 

 
 
 Onze Vader 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
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Want aan U behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN AAN DE UITGANG 
 
 
GEZEGEND OP WEG 
 

- gemeente gaat staan - 
 

SLOTLIED - LB 442 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Theo Menting   
ambtsdrager:  Francisca Best 
secondant:  Gerry Spaan   
organist:  Maarten Barneveld    
beeld en geluid:  Ab Berendsen   
koster:   Cor van Muiswinkel 
overig:   Werkgroep Liturgisch Bloemschikken 
 
 
 
Agenda: 
 
Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 
   vanwege corona alleen op afspraak 

 
 
Zondag 12 december:  Viering 10.00 uur 

Voorganger: ds. Dik Bos 


