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Orgelspel  
 
Mededelingen van de kerkenraad  
 
Zingen psalm 80: vers 1 en2 (psalm van de zondag)   
 

1. 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.  

 
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden  

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.  
Die troont daar op de cherubim,  

gedenk uw dienaar Efraïm,  
laat zijn gebed niet onverhoord!  

Herder Israëls, leid ons voort!   
 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet  
 
Aansteken paaskaars  
 
Stilte  
 
Smeekgebed  
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Orgelspel (op de melodie van lied 462)  
 
Dienst van het Woord  
 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest 
 
Lezen: Lucas 1: 26-38 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 
stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Het meisje heette 
Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok 
hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat 
die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei 
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 
gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en 
een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij 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. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning 
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 
geen einde komen.’34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal 
dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met 
een man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige 
Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat 
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geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God. 36Luister, ook je familielid Elisabet 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, 37want voor God is niets on-
mogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel 
haar weer alleen. 
 
Zingen lied 443: vers 1 solo, 2 en 3 allen  
 

1.  De engel Gabriël komt aangesneld,  
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.  

Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.  

 
2. 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. 

 
 
OVERDENKING  
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Orgelspel  “Op U mijn Heiland blijf ik hopen” 
 
In memoriam Gre Bergsma  
 
Aansluitend zingen we lied 913: vers 1 en 4 
 

1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  

Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed!  

Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!  

 
4. Waar de weg mij brengen moge,  

aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.  

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbede,  
stil gebed,  
Onze Vader   
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Slotlied 441: vers 1 en 2  
 

1. Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed!  
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet  

waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet.  

 
2. Heel Sion strooit haar palmen  

als vaandels voor uw voet.  
En ik stem in met psalmen  

waarmee ik U begroet.  
Zo zal ik U ontvangen:  

mijn lofzang is de twijg,  
mijn zangen zijn het vaandel  

dat zich in eerbied neigt.  
 
Zegen  
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
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Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
Orgelspel  
 
 
Na afloop is er gelegenheid uw gaven te geven in de 
daarvoor bestemde mandjes bij de uitgang.  
 
1e : Amnesty International  
2e: Onderhoud kerkgebouw en tuin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 12 december zal ds. P. Hendriks voorgaan in de 
Hofkerk. U bent weer van harte uitgenodigd.  
 


