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Zondag 24 december 2017 
 

4
e
 Advent 

 
Voorganger: ds. R.F.J. Beltman 

Ouderling: Ankie Hinloopen 
Lector: mw. Ankie Hinloopen 

Diaken: mw. Wijny Braamskamp 
Organist: Hugo de Graaff 

Koster: Henk de Vries 
 
Verwelkoming  en mededelingen 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Lied 494: 1 en 2 
 
1  Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 

 
2  Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

 
Kyriëgebed 
 
Lied 451: 1, 2 en 3 
 
1  Richt op uw macht, o Here der heerscharen 

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 
2  Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 

zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
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3  Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 

 
Spiegelverhaal 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Lezing van Jesaja 9,1-6 
 

1
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker 

wonen worden door een helder licht beschenen. 
2
U hebt het volk weer groot 

gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen 
als bij het verdelen van de buit. 

3
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 

schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden 

verbrand, een prooi van het vuur. 
5
Een kind is ons geboren, een zoon is ons 

gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6
Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop 
gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. 

 
Lied 444: 1 t/m 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. 

 

3  Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 

 

4  De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5  Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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Evangelielezing: Lucas 1, 26-38 
 

26
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 

27
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 

afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 
28

Gabriël ging haar huis binnen 
en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 

29
Ze schrok hevig bij 

het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 
30

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. 

31
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem 

Jezus noemen. 
32

Hij 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. 
33

Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’ 
34

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad.’ 

35
De 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 geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 
36

Luister, 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, 

37
want voor God is niets onmogelijk.’ 

38
Maria zei: ‘De Heer wil 

ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen. 

 
Lied 157a: 1 t/m 4  
 
1  Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 

 
2  Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 

 
3  Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
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4  Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 

 
Overweging  
 
Lied 1001: 1 t/m 3 
 
1  De wijze woorden en het  groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 

 
2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 
3  Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 
DE TOEWIJDING 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Lied 439: 1 en 3 
 
1  Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

 
3  Een hart dat wacht in ootmoed 

is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
Zending en zegen 


