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We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer. 
Als je thuis meeviert, zet dan een glaasje 
wijn/vruchtensap en een stukje brood klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPENEN 
 
LIED: ‘Hoe ver is de nacht’ 
t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen 

 
Hoe ver is de nacht, hoe ver, 
wachter, hoe ver is de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, 
maar nog is het nacht. 
 
WELKOM 
 
STILTE 
 
BEGINWOORDEN 
 
v. Onze hulp is in de Naam van de Ene,  
a. die was, die is, en die komt!  
v. Verblijd je in de Heer!  
a. De Heer is nabij! Amen! 
 
GEBED, in beurtspraak: 
 
v. Als alle mensen vogels dromen       t. lied 1013 

    met witte veren van satijn 
    of volgeladen appelbomen, 
a. zal er dan al vrede zijn? 
 
a. Als alle mensen zich vermaken 
    met dansen op een open plein, 
    als alle mensen oorlog staken, 
v. zal er dan al vrede zijn? 
 
v. Als alle mensen huizen bouwen 
    met bloementuinen en jasmijn  
    en als ze vol zijn van vertrouwen, 
a. zal er dan al vrede zijn? 
 
a. Als alle mensen U begroeten 
    en samen delen brood en wijn, 
    als alle mensen Jezus roepen, 
    zal er dan al vrede zijn? 

LIED: ‘Scheur toch de wolken weg en kom’,  
1, 3 en 4      t. Huub Oosterhuis, m. Augsburg 1666 

 
1Scheur toch de wolken weg en kom. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Doodsnacht regeert ons her en der. 
De tijd is vol, Uw naam is ver. 
 
3Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 
 
4Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 
 
 
Het wordt steeds lichter! Terwijl nu ook de derde 
adventskaars wordt aangestoken, klinkt: 
 

 
 
 
LIED: ‘Nu Gij nader komt’ 
t. Hans Mudde, m. Juul Ouwehand 

 
1Nu Gij nader komt, eeuwig Licht uit Licht,  
tovert Gij een glans op ons aangezicht.  
 
2Met het eerste licht kondigt Gij al aan:  
‘Ik zal eens de macht van de dood verslaan’.  
 
3Met het tweede licht meldt Gij iedereen: 
‘Ik kom naderbij, gij zijt niet alleen.’ 
 
4Met het derde licht toont Gij dit geheim: 
‘Ik zal met mijn Naam in uw midden zijn.’ 
 

6Nu Gij nader komt, eeuwig Licht uit Licht,  
laat Gij iets al zien van dat vergezicht. 
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HOREN 
 
LIED: ‘Kom, adem ons open’  
t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal 

 
Laat onze woorden stijgen 
voor uw gezicht als wierook. 
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
Kom adem ons open… 
 
Zeg tot allen die de moed verloren hebben: 
vat moed en wees niet bevreesd, 
onze God komt en zal ons verlossen.’ 
Dat wij ons mogen verheugen in U, 
vol vreugde mogen leven in U. 
Wees ons nabij, o God. 
Kom, adem ons open… 
 
 
LEZING: Lukas 1:39-56 

 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 
bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabet 
begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria 
hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De 
meest gezegende ben je van alle vrouwen, en 
gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik 
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe 
komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind 
van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die 
geloofd heeft dat de woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan.’ 
46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47mijn 
hart juicht om God, mijn redder: 48hij heeft oog 
gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle 
geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49ja, 
grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 50Barmhartig is hij, van geslacht 
op geslacht, voor al wie hem vereert. 51Hij toont zijn 
macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie 
zich verheven wanen, 52heersers stoot hij van hun 
troon en wie gering is geeft hij aanzien. 53Wie 
honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken 
stuurt hij weg met lege handen. 54-55Hij 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.’ 56Maria bleef ongeveer drie 
maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
 
LIED: ‘Het lied van Maria’ 
t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal 
 
Maria, meisje in haar binnenkamer, 
in Nazareth, een vlek in Galilea –  
Gabriël, staande voor de troon van licht, 
vuurvogelengel, afgezant van God,  
  
daar staat hij voor haar ogen:  
wees gegroet verheug je, begenadigde: die Ene,  
de God van Abraham, de God van Mozes  
‘Ik zal er zijn’, die is met jou, vrees niet.  

Jij zal ontvangen in je schoot en baren  
een Kind dat wordt geroepen ‘God bevrijdt’,  
 
Jezus, Messias, dienstknecht, mensenzoon,  
zijn koninkrijk komt over heel de aarde.  
 
Maria sprak: maar dat zal niet gebeuren  
omdat ik met geen man gemeenschap heb.  
‘Geest van Ik-zal-er-zijn komt over jou,  
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.’  
 
Zij boog haar hoofd en wist niet wat te denken.  
Zij heeft gezegd: Hier ben ik, tot zijn dienst.  
 
Toen is zij opgestaan en heeft gezongen:  
 
‘Hij zal aan de verworpenen  
zijn woord gestand doen,  
niets is onmogelijk bij hem,  
hij haalt tirannen van hun tronen neer,  
hij tilt de armen uit het stof,  
hij stilt hun honger’.  
 
Dit zong zij.  
En haar lied zal nooit verstommen. 
 
 
OVERDENKING  
 

 
 
Titel: Magnificat 
Kunstenaar: Ben Wildflower 
 
 
 
 
 
 
 



LIED: ‘Imagine’  John Lennon 

 

Imagine there's no heaven, it's easy if you try 
No hell below us, above us, only sky 

Imagine all the people, livin' for today 

Imagine there's no countries, it isn't hard to do 
Nothing to kill or die for, and no religion, too 

Imagine all the people, livin' life in peace 

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 

Imagine no possessions, I wonder if you can 
No need for greed or hunger,  
a brotherhood of man 

Imagine all the people, sharing all the world 

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
 
 
DELEN 
 
 

GEDENKEN: Gerda Meijers 

 

            eerst uitgesproken, dan gezongen: 

 

v. Niemand leeft voor zichzelf. 

a. Niemand sterft voor zichzelf. 

v. Wij leven en sterven voor God, onze Heer. 

a. Aan Hem behoren wij toe. 

 

 

GEBED 

 

 

MEDEDELINGEN 

 
 
VREDEGROET 
 
v. Vrede voor jou! 

a. Vrede voor jou!   

 

En terwijl de zanggroep het LIED ‘Vrede voor jou’ 
zingt, wensen wij elkaar, met een hand op ons hart:  
sjalom, vrede van Christus. 
 
 
GEBED,  met: ‘Onze Vader’ 
 
 
 
 
 
 

WOORDEN BIJ BROOD EN WIJN 
 
v. … 
    Zo deelden zij toen, en delen wij nu,  
    dit sacrament van opstaan en opstanding,  
    dit sacrament van hoop,  
    van een nieuwe wereld. 
    Zo zeggen wij samen: 
a. Telkens als wij eten van dit brood  
    en drinken uit deze beker  
    verkondigen wij zijn dood  
    en dat hij leeft! 
 
 
LIED: ‘Telkens als wij eten van dit brood’ 
t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen 
 
Telkens als wij eten van dit brood  
en drinken uit deze beker  
verkondigen wij zijn dood en dat hij leeft,  
Jezus Messias, die ons aanspreekt, ondervraagt, 
bemoedigt, troost, vermaant. 
Die ons verschijnt in woorden van genade –  
‘hebt elkander lief’, 
die tot ons zegt: ‘Doe dit en denk aan mij.  
Breek je brood en deel je levenskracht,  
schenk je hartenbloed om liefdes wil,  
geef je leven zoals ik het gaf:  
wees mijn zachte kracht,  
mijn lichaam en mijn ziel  
in deze wereld.’ 
 
 
NODIGING en ZEGEN  
 
 
LIED: 426 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
     
 
BROOD EN WIJN 
 
We delen brood en wijn bij het uitgaan van de 
kerk en in de huiskamer. 
 
 
MUZIEK 
 

 
Collecte en bloemengroet: z.o.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLECTE 

 

Je kunt je bijdrage geven via de app Appostel, 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-

collecte .html 

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen. 

 

1. Diaconie - Vrolijkheid in asielzoekerscentra  
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 
komt is jonger dan achttien jaar. Ze hebben 
indringende ervaringen met geweld en 
onderdrukking achter de rug en ook hier is hun 
bestaan nog jarenlang onzeker. De Nationale 
Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid realiseert 
daarom samen met vele anderen meer dan honderd 
kunstprojecten in bijna dertig asielzoekerscentra. 
Dans, theater, media en kunst helpen om hun 
verhalen vorm te geven en zo talenten te ontdekken 
en ontwikkelen. 
2. Goede Herderkerk 
3. Wijkkas 
 

 

BLOEMENGROET 

 

De kerkbloemen gaan deze week met een 

felicitatie vanwege haar 90ste verjaardag naar mw. 

Denekamp-Hulleman aan de Driehuizerweg. 
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