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De Adventstijd schikkingen hebben als thema: ‘Ik kan niet wachten!’ 
 

Maria wacht op de komst van Jezus. 
 

Bij de schikking van de 2e zondag van Advent staat Maria centraal. De 
engel Gabriël wordt door God naar de aarde gezonden en moet naar 
Maria in Nazareth. Toen hij bij haar was groette hij haar met de woorden: 
Wees gegroet Maria, de Here is met je. En hij vertelde haar dat de Heilige 
Geest over haar zou komen en zij een zoon zou baren die zij de naam 
Jezus moest geven. Dat dit kind de Zoon van God zal zijn. Waarbij de en-
gel haar vertelde dat ook haar tante Elisabeth op hoge leeftijd ook een 
kind verwachtte. Beide zwangerschappen zijn wonderlijk te noemen. 
Beide wachtten op de geboorte van hun kinderen. 
 

In de schikking zijn bloemen die beide vrouwen weergeven en is te zien 
dat zij beide nieuw leven in zich dragen. De paarse bloem voor Elisabeth. 
De witte lelie voor Maria. De bolletjes verbeelden de ongeboren kin-
deren. In de groene boog zien we steeds meer licht. Het witte gipskruid. 
 
 
In de Adventstijd hangt het kleed over de tafel in de Paaskerk. 
 

Toelichting en gedachten bij het paarse kleed. 
 

In onze duistere wereld, waar steeds het kwaad de kop op steekt, met 
symbolen als slangen en het kruis, komt het Lam van God, Jezus. 
 

Hij stapt uit het hemelse licht, met zijn voeten in de vuilnisbelt, die wij 
van onze aarde gemaakt hebben. 
 

Het Lam, symbool van nieuw leven, brengt licht, om een nieuw begin te 
zien. Een nieuwe levenswijze, zoals God het bedoeld heeft 

 
 
Voorganger: drs. Ardin Mourik 
Ouderling van dienst: Pieter Licht 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Willeke Koops 
Organist: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom  
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “O God van Jozef, leid ons verder”  
(Intochtspsalm 80: vers 1 en 4) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

Drempelgebed 
 

We zingen: “O God van Jozef, leid ons verder”  
(Psalm 80: vers 7) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Aansteken 2e Adventskaars 
 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Wij wachten op de koning”  
(Lied 461: vers 1 t/m 4) 

 

Kyrie 
 

We zingen: “Licht in onze ogen”  
(Lied 463: vers 1 t/m 3 en 6 t/m 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Lucas 1:26-38 
 

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

Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 

heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog 

maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 

begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn 

woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar 

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

gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, 

en je moet Hem Jezus noemen. 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. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn 

over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde ko-

men.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers 

nog geen gemeenschap met een man.’ De engel antwoordde: ‘De hei-

lige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als 

een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, hei-

lig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisa-

bet 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, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer 

wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet 

de engel haar weer alleen. 

 
We zingen: “Verwacht de komst des Heren”  

(Lied 439: vers 1 en 2) 



 
5 

Schriftlezing: Lucas 1:46-55 
 

Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, 

mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle 

geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft 

de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, 

van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht 

en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie 

honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met 

lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij 

aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartig-

heid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ 

 
We zingen: “Verwacht de komst des Heren”  

(Lied 439: vers 3 en 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met gebedsacclamatie  
“Kom, Heer, en wacht niet langer” (lied 368a), stil gebed,  
besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel  

alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Toch overwint eens de genade” 

(Slotlied 440: vers 1, 2 en 4) 
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Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


