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

Jozef wacht op de komst van Jezus  
 

Bij de schikking van de 3e zondag van Advent staat nu Jozef centraal. Op-
nieuw moet een engel van de Heer naar de stad Nazareth maar nu naar 
Jozef, een timmerman in die plaats.  
 

Hij was ondertrouwd met Maria toen hij wist dat Maria zwanger was. Zelf 
overwoog hij van haar te scheiden. In een droom vertelde een engel aan 
Jozef dat Maria zwanger is en dat het kind verwekt is uit de heilige Geest. 
Hij moet haar tot vrouw nemen. Toen hij wakker werd nam hij Maria bij 
zich in huis. Hij moest het kind de naam Jezus geven.  
 

In de schikking is de bloem die ligt het symbool van Jozef die ligt te slapen 
met een engel van de Heer die hem in zijn droom bezoekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: drs. A. Mourik 
Ouderling van dienst: Freja Slot 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezers: Dorien Keus & Lineke Wichmann 
Organist: Nico Ph. Hovius 
Voorbereiding themadienst: Dorien Keus, Freja Slot & Lineke Wichmann 

  



 
3 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”  
(Intochtspsalm 85: vers 1, 3 en 4) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Als drempelgebed: “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer” 

(Lied 437: vers 1, 5 en 6) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Aansteken 3e Adventskaars 
 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Wij wachten op de koning”  

(Lied 461: vers 1 t/m 4) 

 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: “Licht in onze ogen”  

(Lied 463: vers 1 t/m 4 en 6 t/m 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Gedicht: “Mijn moeder is mijn naam vergeten” 

 

Mijn moeder is mijn naam vergeten. 
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
Laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
Neeltje Maria Min 

 
We zingen: “Roep onze namen dat wij U horen” 

(Lied 331; 3x) 

 
Schriftlezing: Matteüs 1:18-25 
 

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al 
was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 
zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een recht-
schapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover 
haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een 
droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet 
bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is ver-
wekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam 
Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is ge-
beurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, 
en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: 
‘God is met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer 
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hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen ge-
meenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem 
de naam Jezus. 

 
We zingen: “Zend ons een engel in de nacht”  

(Lied 259: vers 1 t/m 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Verwerkingsmoment 
 
Toelichting 
 
We zingen: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 

(Lied 601: vers 1 en 2) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en 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): “Als tussen licht en donker” 

(Slotlied 452: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Spreek eens iemand aan  
die je nog niet bij naam kent 

Leo Kramer 


