
Liturgie zondag 12 december 2021 
3ee Adventszondag 

 
In deze dienst zal Indy van Panhuis belijdenis 

doen en gedoopt worden 
 

 
 
 
 
Voorganger: Ds. Peter Hendriks (Hengelo) 
Organist: Koos Schollaardt   
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Orgelspel  
 
Mededelingen van de kerkenraad  
 
Zingen psalm 146c: vers 1  
 

Alles wat adem heeft love de Here,  
zingende lof van Israëls God!  

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  

Die lijf en ziel geschapen heeft  
word geloofd door al wat leeft,  

Halleluja! Halleluja!  
 
 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen psalm 146c: vers 6  
 

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,  
dat u de haat der mensen treft,  

Hij richt u op, als u neer zijt gebogen  
en Hij buigt neer wie zich verheft.  

Zijt gij in rouw, God is uw licht;  
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.  

Halleluja! Halleluja!  
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Aansteken paaskaars  
 
Stilte  
 
Zingen psalm 146c: vers 7  
 

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  

Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heilige Geest!  

Halleluja! Halleluja!  
 
Dienst van het Woord  
 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed 
 
Zingen lied 441: vers 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.  
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Lezen: Lucas 1: 39-46 
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, 
 
Zingen lied 157a 
 

Mijn ziel maakt groot de Heer,  
mijn geest verheugt zich zeer,  
want God heeft mij, geringe,  

die Hem als dienstmaagd dien,  
goed gunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen.  
 

Lezen:  Lucas 1: vers 56 
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging 
toen terug naar huis. 
  
OVERDENKING  
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We luisteren naar ‘Aber du weisst den Weg für mich  
 
Belijdenis en doop van Indy van Panhuis  
 
We luisteren naar ‘ Kom tot de Vader’   
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbede,  
stil gebed,  
Onze Vader   
 
 
Slotlied 117d   
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  

 
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.  

 
Om daar in genade uw woorden als zaden  
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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 : Hospice Oldenzaal  
2e: Instandhouding pastoraat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 19 december zal mevr. H. Caron voorgaan in de 
Hofkerk. U bent weer van harte uitgenodigd.  
 


