
Orde van dienst voor 12 december 2021 

voorbereid door gemeenteleden 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

VOORBEREIDING 

De kaarsen worden aangestoken 

Gedicht: Wat beloofd is… 

Wat ben ik blij 
dat Maria geloofde 
wat de engel zei 
en uit naam van God beloofde! 
En jij? 
 
Soms denk ik:  ik was er bij, 
ik kon hem niet zien maar wel horen 
en horen is immers genoeg, 
want geen woord van God klinkt verloren 
voor het vervulling droeg.

O luister, wees enkel oren, 
bewaar ze, berg ze in je weg, 
want nog gaat het zoals tevoren, 
wat beloofd is gebeurt als voorzegd  – 
denk maar aan toen: Gods zoon wérd geboren 
en als mens in ons midden gelegd. 
 

Inge Lievaart 

 

Stilte  

Aanvangslied: Advent is dromen  (de gemeente gaat staan) 

1 Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
En weer in geuren en kleuren verhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 

2 Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
Dromen als ’t moet dat Hij komt voorgoed! 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
omdat het bijna kerstfeest is. 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 

 

3 Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
Niet als een kind en niet in een kribbe, 
maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
 

Bemoediging en groet  

V Onze hulp is de naam van de Heer, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Zijn genade en vrede zij met ons allen.  
A Amen. 
(de gemeente gaat zitten) 

Inleiding  

Kyriegebed: LB 463: 1, 4, 5, 6, 7, 8 



SCHRIFT 

Gebed, afgesloten met LB 333  

Lezing Oude Testament: Sefanja 3: 14-20 

Lied:  LB 550: 1, 2 

Evangelielezing: Lucas 1: 39-56 

Lied: Advent is dromen (opnieuw) 

Verhaal voor de kinderen, daarna gaan de kinderen naar de consistorie 

Overdenking 

Orgelspel 

Gedicht: Het teken is al gegeven 

De stem van de engel nog in haar oren, 
gaat Maria op reis, 
want geloof is uit het horen 
en het teken eerst, dan het bewijs. 
 

De wereld is niet veranderd, 
de weg is nog gewoon de weg, 
maar het wonder is al op handen, 
de kiem van vernieuwing gelegd. 

Als een duif naar de til gevlogen 
komt haar groet bij Elisabeth aan. 
O Maria, mijn kind heeft bewogen, 
heeft het ongehoorde verstaan! 

 

Zie, het teken is al gegeven, 
die wil horen laat God ook zien: 
de onvruchtbare zwelt van het leven, 
God bevestigt: alles wordt nieuw. 

 

De hoogmoedigen worden vernederd, 
de eenvoudigen worden verhoogd, 
zingt Maria, zij zingt van de vrede, 
de Naam van de Heer zij geloofd. 
       Inge Lievaart 

 

Lied: Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=5brFr1RYBI4 

TOEWIJDING 

Pastorale mededelingen 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

(de kinderen komen terug) 

Slotlied: LB 442 (de gemeente gaat staan) 

Zegenbede: Gesproken 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 
naar tijd en land, door u ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
Één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

Collecten 

Orgelspel 


