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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 283, 1,2 
 In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

  
Inleiding: aansteken van de 1e adventskaars en  

 uitleg liturgisch bloemstuk 
 
Stilte 

 
INKEER 

 

(we gaan staan) 
 
Groet:  
V: De vrede van God zij met u! 
G: WIJ DELEN ZIJN VREDE MET ELKAAR. 
 
Bemoediging  
V: Wij verwachten in ons leven hulp van God, 
G: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. 
 
Drempelgebed 
V: Levende God, gezegend is deze dag door U. 
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G: WIJ MOGEN IN UW VEILIGE RUST OP ADEM KOMEN.  
V: Daarom gaan wij vandaag binnen in uw huis – 
G: OPEN ONS HART VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN. 
V: Dicht bij U willen wij zijn.  
G: AMEN. 
 
Zingen: Lied 283: 3,4 

Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
Besloten met: 
V: Heer, ontferm U, en ontsteek in ons geloof, 
G: WANT U LAAT ONS NOOIT LOS. 
V: Christus, ontferm U, en ontsteek in ons hoop, 
G: WANT VAN U IS DE TOEKOMST. 
V: Heer, ontferm U, en ontsteek in ons liefde, 
G: WANT BIJ U IS DE BRON VAN LICHT EN LEVEN. AMEN. 
 
 

HET WOORD 
	
Gebed om de Geest (2x gezongen): Lied 333  

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
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1e Bijbellezing: Lucas 1: 26-38 (NBV21) – door de lector 
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. Ze heette Maria en ze was nog 
maagd. 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 geen gemeenschap met een 
man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het 
kind dat 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 onmogelijk.’ 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: 1,2 

De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
 

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

 
2e Bijbellezing, vervolg Lucas 1 (NBV21) – door de voorganger, 
afgewisseld met het samen zingen van Lied 157a 
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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 [zong]: 
 
Zingen: Lied 157a: 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. 

 
Lezen: Lucas 1: 48b-50 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie Hem vereert. 
 
Zingen: Lied 157a: 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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Lezen: Lucas 1: 54-56 
54-55Hij 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.’ 
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: lied 445: 1,4 

De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 
God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 
 

 
Mededelingen 
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GEBEDEN en GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
(collecte na afloop, tijdens het verlaten van de kerkzaal) 
 
 

ZENDING en ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 440: 1,2 

Ga, stillen in den lande, 
uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 
Vat moed, bedroefde harten, 
de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Orgel-/pianospel 
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Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Colombia (Kerk in Actie) en  
de 2e voor de Diaconie 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 27 november 2022.  
 
 
 
Agenda 
Bezinning en Verdieping 
‘Een mooie laatste levensfase, iedereen verdient het.’ 
U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst over Het Hospice 
te Haarlem.                            
Directeur Pauline Jäger zal ons vertellen hoe ernstig zieke mensen 
ondersteund worden in hun laatste levensfase. Hoe vrijwilligers en 
professionals samenwerken in deze bijzondere zorg voor hen en hoe 
de organisatie van die zorg is geregeld.  
Donderdag 1 december, om 20:00 uur in de Pauwehof 
 
 
 
 
 
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje 
koffie of thee. 
 
 
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u 
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de 
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.     
 
   


