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Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Aansteken 4e kaars van advent
Welkom en mededelingen

vooraf: lied 443: 1 en 2

Om te beginnen

Zingen: lied 466: 1, 5, 6 en 7
Sapientia – wijsheid

Zingen: Psalm 80: 1, 6 en 7
1

6

7

O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

1 O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U verteder,
geef op uw eigen planting acht
de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

Oriens - Opgang uit den hoge
5 Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Rex gentium - Koning van de volken

Bemoediging en groet
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)

Drempelgebed
Horen
Met de kinderen / jongeren
Uitleg liturgisch bloemwerk

6 Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Emmanuel - God-met-ons
7 Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o, kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

 lezen Openbaring 14

Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in den Heer.

Zingen: 759

 lezen Lucas 1: 39 - 45
Zingen: 443
1 De engel Gabriel komt aangesneld,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
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Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

3 Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: Voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Verkondiging
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Zij slapen en ontwaken
als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,

Zingen: lied 473: 1, 2 en 3
1
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ‘t midden van de nacht.
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3

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.
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Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten begroeten ‘t morgenrood.
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Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Wegzending en zegen
gemeente zingt: amen

uitgangscollecte: Diaconie

Met hart en handen
Inzameling der gaven:
Stichting De Hoop
Beheer en Onderhoud
Voorbeden
Zingen 444: 1, 2, 3 en 5
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Na afloop ben u in de gemeentezaal welkom voor een kopje koffie
of thee

