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Thema Advent Anno Domini 2009 (Pnr. 1319)  Lukas 1: 56 
Uitgesproken 13 december 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Keimpe Dokter  
Muzikale begeleiding Ad de Hoop 
 
U luistert naar: een opname van 13 december 2009 in het Open Hof te Kampen, 
op de zondag van derde advent. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 119 

1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgeboom en wijnstok van de trouw. 

 
3. Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Het aansteken van de derde adventskaars. 
 
Aanvangstekst Lukas 1: 39,40 en 56 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar 
een stad in Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en 
Elisabet begroette. 
 
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug 
naar huis. 

  
Zingen Lied 118 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
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Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 117: 1 

Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

 
Genadeverkondiging  

Jesaja 40: 27-31 
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:  
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,  
mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?  
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  
Een eeuwige God is de HEER,  
schepper van de einden der aarde.  
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,  
zijn wijsheid is niet te doorgronden.  
29 Hij geeft de vermoeide kracht,  
de machteloze geeft hij macht in overvloed.  
30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,  
zelfs sterke helden struikelen,  
31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:  
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,  
hij loopt, maar wordt niet moe,  
hij rent, maar raakt niet uitgeput. 

 
Zingen Lied 117:4 

'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

 
Aanwijzingen ten leven 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De 
Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van 
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God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 
Christus Jezus bewaren.  
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat 
waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver 
is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en 
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de 
God van de vrede zal met u zijn.  

 
Zingen Lied 117: 6 

Gij zwaarbeproefde schare 
ten dode toe benard, 
daar gaat een blijde mare, 
o schrijf die in uw hart: 
al drukt het kruis uw schouder, 
al dooft het laatste licht, 
uw Trooster en Behouder 
staat voor uw aangezicht. 
 

Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas 1: 39-56 

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar 
een stad in Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en 
Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige 
Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle 
vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik 
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je 
groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan.’  
46 Maria zei:  
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
47 mijn hart juicht om God, mijn redder:  
48 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
heilig is zijn naam.  
50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,  
voor al wie hem vereert.  
51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
52 heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien.  
53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,  
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.  
54-55 Hij 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.’ [54–55] 55   
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56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug 
naar huis.  

 
Zingen Lied 66: 1 en 4 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
4. Des Heren kracht is groot; 
zijn arm verstrooit, verstoot 
die hoog zijn in hun ogen. 
Hun tronen zijn niet meer, 
maar gunstrijk wil de Heer 
eenvoudigen verhogen. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 126 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 

Presentatie  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Lied 297 

1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aard' en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

 
Zegen 


