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Orgelspel: Trio super ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend.’  
                   (BWV 655 - J.S. Bach) 
 
Welkom  
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
V. De Heer zij met u! 
A.   
 



De derde kaars:  Derde kaars, jij komt er bij. 
   Dat geeft nóg meer licht. 
   Al die lichtjes om ons heen  

zijn een fijn gezicht. 
 

Zingen: Lied 441 vers 1 en 10  ‘Hoe zal ik U ontvangen,’ 
 
Gebed  
 
Zingen: Lied 451 vers 1 en 4 ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen.’ 
 
Met de kinderen: ‘In gesprek met Hanna’ 
 
Zingen: Lied 464 vers 5 en 6   
 

Maria wordt verheugd begroet 
als zij Elisabeth ontmoet. 
Want blij verwachten zij het kind 
waarin God zelf behagen vindt. 

De hemel spreekt, de aarde lacht 
nu jong en oud een toekomst wacht! 
Maria zingt de woorden voor, 
wij stemmen in en zingen door! 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Lucas 1 vers 39 tot en met 56 
 
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad 
in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette.  
Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar 
schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid:  
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht 
van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe 
komt?  
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan.’  
 
 



Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.   
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich 
verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft 
hij aanzien.  
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met 
lege handen.  
Hij 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.’ 
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
Zingen: Lied 221 vers 3 ‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft.’ 
 
Overweging –   
 
Orgelspel: ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her.’  
                   (BWV 606, melodie lied 464 – J.S. Bach) 
 
Als geloofsbelijdenis zingen wij staande:  
                                                        Lied 344 ‘Wij geloven één voor één’ 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
Mededelingen  
 
Collecten –  
1e – Het project van Kerk in Actie:  Straatmeisjes in Accra, Ghana. 
2e – Godsdienstonderwijs op openbare  basisscholen. 
 
Nodiging 



Vredegroet 
 
Tafelgebed 
 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  De Heer zal u bewaren. 
Voorganger: Verheft uw harten. 
Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen:  Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
Voorganger:  … en zingen wij uit alle macht: 
   
Zingen: Lied 405 vers 3     Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
                      geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt, 
                      Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
                      één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
Lofzegging, afsluitend het ‘Onze Vader’. 
 
Delen van brood en wijn, en we zingen:   
                                     Lied 466 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal.’   
 
Dankgebed 
 
Zingen: Lied 157  ‘Mijn ziel maakt groot de Heer.’ 
 
Zegen - en zingen:  

 
   

Orgelspel: ‘In dir ist Freude.’ (BWV 615 – J.S. Bach) 


