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GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM 

KERKZAAL BMVIER 

ADVENT 2021Intrede 

 

Orgelspel  

Welkom en mededelingen 

Inleiding op de dienst  

Vandaag lezen we het adventsverhaal dat de engel bij Maria komt om haar het 

nieuws te brengen dat zij een kind zal krijgen. Voor mij de aanleiding om te kijken 

wat een protestantse dominee over Maria kan zeggen. Dat doe ik aan de hand van 

schilderijen en beelden, vandaar dat de beamer hier staat… 

Maar laten we eerst zingen: 
 

Intochtspsalm 85: 1 en 2 
 

 
 

 

 

 

 



2 

 

2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 

verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 

Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 

opdat het zich in U verblijde, Heer? 

Toon ons uw heil en goedertierenheid: 

ik ben o God tot luisteren bereid. 

Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 

tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 

 

 

Stil gebed 

 
Groet: 
 
Bemoediging: 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Gebed van toenadering: 
voorganger: God, om de dagen die donker zijn, 

  om de twijfels en vragen: 

gemeente: wees hier aanwezig! 

voorganger: Om de dagen die voorbijgingen, 

  om de dromen die verloren raakten: 

gemeente: wees hier aanwezig! 

voorganger: Om de mensen die vallen, 

  om het wachten op vrede: 

gemeente: wees hier aanwezig! 

voorganger: God, om de dagen die donker zijn, 

  om het lange wachten: 

 

gemeente: wees hier aanwezig.  

  Kom bij ons met uw licht. 

  Hoe ver nog is de nacht? 

  Wij wachten op een teken. 

voorganger:  Om de dagen die zo donker zijn.. 

gemeente: amen. 

(gemeente gaat zitten) 
 
 

Aansteken van de Adventskaars 
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Kyriegebed 
voorganger: Laten we God aanroepen om ontferming  
  over de nood van de wereld. 

Gebedsintenties, waarna:  
Daarom roepen wij:  
gemeente: 

 
 

Stilte 

Adventslied: 459: 1,3,7 

 

 
 

3. Hij is geen schreeuwer in de straat, 
geen holle klank, geen potentaat, 
de roep van zijn verlossend woord 
wordt in het verste land gehoord. 

 
7. De vorst der vorsten is een knecht, 

de volken komen tot hun recht, 
vrijheid en vrede eren hem 
die ’t hart is van Jeruzalem. 

 

 

 

Dienst van het Woord 

 

Gebed van de zondag 
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God wij openen de bijbel in afwachting en verwachting in deze Adventstijd. 

Verwachting van een kwetsbaar koningskind 

Laat de tijd komen waarin uw beloften vervuld worden, 

Zend hem in ons midden door wie wij staande blijven als horen en zien ons vergaat 

en de wereld wankelt onder ziekte en onrecht 

God, wij openen de bijbel opdat ook wij niet vrezen 

maar genade vinden bij U. 

Amen 
 

Eerste lezing 

1e lezing: Psalm 126 
 
1Een pelgrimslied. 
Toen de HEER het lot van Sion keerde, 
was het of wij droomden, 
2een lach vulde onze mond, 
onze tong brak uit in gejuich. 
Toen zeiden alle volken: 
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ 
3Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, 
we waren vol vreugde. 
4Keer ook nu ons lot, HEER, 
zoals U water doet weerkeren in de woestijn. 
5Zij die in tranen zaaien, 
zullen oogsten met gejuich. 
6Wie in tranen op weg gaat, 
dragend de buidel met zaad, 
zal thuiskomen met gejuich, 
dragend de volle schoven. 
 

Lied 433: 1 en 5 
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5. Lof zij God in ’t hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid. 

 

Tweede lezing Lucas 1: 26-39 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
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: 157a: 1, 2 en 3 
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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. 

 

Verkondiging 

Met de volgende schilderijen: 



7 
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Lied 473: 
 

 
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. 

 
 

Gebeden en gaven 

 
Dankgebed  en voorbeden 
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God, tot U roep ik, 

Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;ik kan het niet alleen 

In mij is het duister, maar bij u is licht 

ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet 

ik ben bang, maar bij u vind ik hulp 

ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede 

in mij is bitterheid,  maar bij u vind ik geduld 

ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij. 

Dank dat u ons genadig bent. Dank dat u ons belooft dat er toekomst en perspectief 

is door de komt van het kerstkind. 

Dank dat u ons elkaar geeft om samen te wachten en te verwachten. 

Dank dat u ons mensen die kans geeft om dat te doen wat goed is in uw ogen. 
 

Luister daarom naar onze zorgen over hen 

Die ziek zijn en niet weten of ze beter zullen worden 

Die zwerven over deze wereld en niet weten of ze een veilig thuis zullen vinden 

Die zoeken naar houvast in hun leven, maar geen ijkpunt kennen 

Die zich niet gezien voelen, en niet weten hoe zichtbaar te worden. 

Schenk hen Uw licht 
 

Luister naar ons wanneer we bang zijn 

Om hen die we lief hebben 

Om hen die zoveel geweld mee moeten maken 

Om de kinderen in de vluchtelingenkampen aan de randen van Europa 

Om hen die werken in beroepen waarbij ze gemakkelijk besmet kunnen worden. 

Schenk hen Uw licht 
 

Luister naar ons wanneer we dromen 

Over een wereld van vrede en wat wij daarvoor kunnen doen 

Over ziekten die bestreden kunnen worden en mensen genezen 

Over kerkdiensten waarin we weer met veel mensen kunnen vieren 

Over helden die zich inzetten voor recht en gerechtigheid in onze samenleving 

Over de mensen die van ons houden 

Schenk hen Uw licht. 
 

Luister naar ons wanneer wij in stilte onze vragen en zorgen bij u neerleggen. 
 
Stil gebed 
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Inzameling van de gaven (gaat in Corotijd via de busjes op het muurtje of digitaal). 

 

DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging 

voorganger:  (wisselende tekst)…… 
 

Tafelgebed 
voorganger:  De Heer zij met U! 
gemeente: Zijn Geest in ons midden. 
voorganger:  Verheft uw harten 
gemeente:  Wij hebben ons hart bij de Heer 
voorganger:  Zegenen wij de Heer onze God 
gemeente:  Wij zegenen U, Heer onze God  
 
voorganger:  voorgebed  
 

Zanggroep: 

1. Gezegend de onzienlijke 

gezegend de verborgene 

gezegend de levende dag 

liefde die dorstig maakt 

licht dat ziende maakt. 

 
Gemeente: 

2. Gezegend mensen die goed zijn 

de hand die niet slaat 

de mond die niet verraadt 

de vriend die zijn vriend 

niet verloochent 

 

3. Gezegend zij de vrouw voor de man 

en de man voor de vrouw 

en oud voor jong 

en sterk voor zwak. 

 
Zanggroep: 

4. Gezegend is de nieuwe mens, 

die in ons spreekt, 

voorbij de dood, 

die in ons zucht en kreunt, 

die in ons leeft 

Jezus Messias. 
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5. Die zich gegeven heeft 

zich nemen laat 

die wordt gebroken 

uitgedeeld van hand tot hand, 

als brood gegeven. 
 

Gemeente: 

6. Gezegend wie, 

door angst gelouterd 

aan de dood voorbij 

leven in licht 

opnieuw geboren. 

 

7. Gezegend de onzienlijke 

gezegend de verborgene 

gezegend de levende 

dag liefde die dorstig maakt 

licht dat ziende maakt. 

 

Op de avond voor zijn dood heeft hij het brood genomen,  daar de dankzegging over 

uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:  

Neemt en eet,  

dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. 

 

Evenzo nam hij de beker, sprak de dankzegging erover uit en zei:  

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken tot mijn gedachtenis. 

 
    

Gezongen Onze Vader 
Vredegroet 
voorganger: We wensen elkaar de vrede van Christus  
 

Gemeenschap van brood en wijn 
voorganger: Dit is het brood uit de hemel. 
  Dit is de wijn van het Koninkrijk. 
  (Tijdens de communie klinkt muziek.) 

Dankzegging:  
 
voorganger: Wij danken U, Heer, 

voor de gaven die wij van U hebben ontvangen. 
  Versterk in ons de Geest van uw Zoon 
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die onder ons kwam om uw wil te volbrengen, 
  en maak ons tot zijn volgelingen, 
  vandaag en alle dagen. 
  Amen  
 

Orgelspel 

 

Nog 1 beeld van Maria, dat wil ik jullie mee naar huis geven  
Maria wordt vaak afgebeeld met een schutsmantel, oorspronkelijk een juridisch symbool, maar 
dat ga ik nu niet allemaal vertellen. Maria heeft de armen wijd open. Onder haar mantel 
bevinden zich kleine figuren, gewone mensen, zwakken, armen, vervolgden, vluchtelingen. De 
mantel van Maria is een schuilplaats voor kwetsbaren.  
Ik kan me zo voorstellen dat er momenten zijn dat je het liefst onder die mantel van Maria wil 
kruipen, veilig en beschermd. Dit beeld moet toch bijgedragen hebben aan de term mantelzorg. 
Je schenkt jouw mantel, jouw liefde, warmte, veiligheid aan een ander die dat nodig heeft; 
iemand uit jouw directe omgeving. Je gaat als het ware als Maria met haar mantel om iemand 
heen staan. Dat is een mooi idee. Helemaal als je weet dat het Latijnse woord voor mantel 
pallium is, daar komt de palliatieve zorg vandaan.  
 

 
 
We luisteren naar het lied: 
 
La Vergine degli Angeli 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWo7ON0-e38 
tekst: 
De maagd van de engelen 
Ze bedekt mij met haar mantel 
En ze beschermt me waakzaam 
Gods heilige engel 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWo7ON0-e38


15 

De maagd van de engelen 
Ze beschermt me, beschermt me 
De engel van God 
Beschermt me 
En ze beschermt me. 
 

 

Zending en zegen 

Slotlied 460: 1,5,6 

 

 
 

5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, 

– zonder gestalte, zonder naam. 

Maar wie gelooft verstaat het wel. 

Dat twijgje heet: Emmanuel. 
Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij 

 

6. Die naam zal ons ten leven zijn. 

Een zoon zal ons gegeven zijn. 

Open uw poorten metterdaad 
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dat uw verlosser binnengaat. 
Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij 

 

 

Zending en Zegen 
voorganger:  
Onze God zegenen u en behoede u 
De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
De eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede. 
 
gemeente: 

 
 
Orgelspel 
 
 


