
Liturgie  
voor de ochtenddienst op Tweede Adventszondag 4 december, 
 in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur. 

 
Voorganger:  Ds. G. de Goeijen  
Ouderling van dienst: Bert Koppelman 
 

 
Welkom 
 
Kaars met gedicht 
 
Lied: Psalm 132: 4 en 9 
4. Zo zal ik naar Gods woning gaan 
en buigen voor zijn groot gezag 
en juichen dat ik leven mag, 
zo zal ik voor mijn Koning staan, 
Hem prijzen op zijn kroningsdag! 
 
9. Sion is van den Heer voorgoed, 
Hij heeft het aan zijn eer gewijd; 
"Hier is Mijn rust in eeuwigheid, 
hier geef Ik brood in overvloed 
en spijze alwie honger lijdt! 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
 
 
 



Schriftlezing: Lukas 1: 26-38       (HSV) 
26In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar 
een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27naar een 
maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef 
was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 
28En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees 
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de 
vrouwen.29Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn 
woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon 
zijn. 30En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u 
hebt genade gevonden bij God. 31En zie, u zult zwanger worden en 
een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32Hij zal groot 
zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de 
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33en Hij zal over 
het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen.34Maria zei tegen de engel: Hoe zal 
dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een 
man?35En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest 
zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal 
worden, Gods Zoon genoemd worden.36En zie, uw nicht Elizabet is 
eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde 
maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 
37Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.38Maria zei: Zie, de 
dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw 
woord. En de engel ging van haar weg. 
 
Lied: Gezang 132 = NLB 473 
1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 



 
 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 
3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 
Verkondiging 
 
Lied: NLB 443 
1. De engel Gabriel 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. 
 
4. Emmanuel, de redder, bracht zij voort  
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord  
voor allen die geloven zal zij altijd zijn  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
Lezing deel formulier viering ha 
 
Geloofsbelijdenis 
Lied: OB Psalm 48:6  
6. Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 
Dank- en voorbeden 
\Klaarmaken van de tafel tijdens lied: Weerklank 335: 1 en 2 
1. Uzelf wilt ons vergad’ren, 
rondom uw tafel, Heer. 
Uw Geest, door wie wij nad’ren, 
bereidt in ons U eer. 
Aan U, hier in ons midden, 
wordt lof en eer gebracht: 
wij willen U aanbidden, 
die alles hebt volbracht. 
 
2. Het brood, de beker spreken 
van U, die hebt geboet. 
U toont ons in dit teken 
uw lichaam en uw bloed. 
U hebt Uzelf gegeven, 
U stierf voor onze schuld 
en nu bent U ons leven, 



wij zijn met dank vervuld. 
 
Enige mededelingen 
Nodiging 
 
1e tafel 
Gebed des Heren 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood 
Gemeenschap van wijn 
Lied: Gezang 127: 2 
2. 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. 
 
2e tafel 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood 
Gemeenschap van wijn 
Lied: Gezang 127: 5 
5. Juicht nu, trots al uw zorgen, 
de Koning komt met macht. 
Ons, in zijn hart geborgen 
heeft Hij zo rijk bedacht. 
Nu zullen angst en pijn 
en toorn ons nooit meer schaden. 
God wil, in zijn genade, 
dat wij zijn kind'ren zijn. 
 
3e tafel 



Vredegroet 
Gemeenschap van brood 
Gemeenschap van wijn 
Dankgebed 
Lied: Gezang 127: 7 
7. Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 
 
Lied: Weerklank 335: 3 en 4 
3. Wij mogen ’t brood weer breken 
en drinken van de wijn. 
Met hen, in alle streken, 
die ook de uwen zijn, 
zijn wij in U verbonden, 
zijn wij tezaâm één brood. 
En één van hart verkonden 
de velen, Heer, uw dood. 
 
4. Wij denken aan uw lijden, 
terwijl wij aan uw dis 
ons, Heer, in U verblijden, 
daar ’t heil ons zeker is. 
Eens zingen wij hierboven 
het lied dat nooit verstomt; 
en op de aarde loven 
wij U, totdat U komt! 
 
Zegen 
 


