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Thema: Wonderschone boodschapper van de onmogelijke liefde (Pnr.1320)  Lukas 1:74-75 
Uitgesproken 20 december 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Nanda Tegelaar  
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
Medewerking Cantorij o.l.v. Arie van de Weerd 
 
U luistert naar: een opname van 20 december 2009 in het Open Hof te Kampen, op 
de zondag van vierde advent. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Het aansteken van de vierde adventskaars. 
 
Zingen Lied 119: 1, 2 en 3 

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 
 
Aanvangstekst Lukas 1: 74 en 75 

dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden,  
hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht,  
altijd levend in zijn nabijheid.  
 

Zingen Lied 122 (cantorij vers 1, 2 en 4; allen vers 3 en 5) 
1. Kom tot ons, de wereld wacht. 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2. Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
3. Gij daalt van de Vader neer, 
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tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 
Kyrie (gebed om ontferming) 
 
Cantorij zingt: Eén verlangen vult mijn wezen:  

wat ik ben aan U te geven, Heer. 
Onrust kent mijn hart en blijft verwachten, 
totdat het verstilt in U. 

 
Gloria (lofprijzing)Jesaja 40: 1-11 

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.  
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend  
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,  
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden  
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.  
 
3 Hoor, een stem roept:  
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,  
effen in de wildernis een pad voor onze God.  
4 Laat elke vallei verhoogd worden  
en elke berg en heuvel verlaagd,  
laat ruig land vlak worden  
en rotsige hellingen rustige dalen.  
5 De luister van de HEER zal zich openbaren  
voor het oog van al wat leeft.  
De HEER heeft gesproken!’  
 
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’  
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?  
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.  
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt  
wanneer de adem van de HEER erover blaast.  
Ja, als gras is dit volk.’  
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,  
maar het woord van onze God houdt altijd stand.  
 
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,  
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,  
verhef je stem, vrees niet.  
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’  
10 Ziehier God, de HEER!  
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Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.  
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.  
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:  
zijn arm brengt de lammeren bijeen,  
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.  

 
Zingen Johan de Heer  lied 45 

Dochter Sions, wees verheugd! 
Juich van vreugd, Jeruzalem! 
Zie, uw Koning komt tot U. 
Ja, Hij komt, de Vredevorst! 
Dochter Sions, wees verheugd! 
Juich van vreugd, Jeruzalem! 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Lukas 1: 46-55 

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.’  

 
Zingen ‘Geen windvlaag’ uit Iona-bundel (cantorij vers 1 en 3; allen 2 en 4) 

1. Geen windvlaag van buiten, geen klop op de poort, 
geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord, 
geen drogbeeld uit angsten, geen dromen verstoord: 
een engel, een meisje, een stem in haar oor. 
 
2. ‘Maria, verheug je, er is geen gevaar, 
genade van God wordt in jou openbaar. 
De tijd om de wereld te redden begint, 
wil jij moeder worden van Gods liefste kind?’ 
 
3. ‘Een kind wordt geboren en dan komt het rijk, 
een teken voor velen om vrede of strijd, 
voltooiing en aanvang, én speler én plot, 
slachtoffer en winnaar, van jullie, van God.’ 
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4. Geen loon afgesproken, geen afspraak gepland, 
geen trouwdag bevestigd, geen blauwdruk bekend. 
Maria stemt in met wat niemand bevroedt, 
en toch klinkt zij zeker: ‘Zeg God: het is goed!’ 

 
Kinderen komen naar voren. Project nevendienst met vers 4 
 
 
Schriftlezing Lucas 1: 68-75 

68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.  
69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt  
uit het huis van David, zijn dienaar,  
70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige 
profeten:  
71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden,  
gered uit de greep van allen die ons haten.  
72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders  
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:  
73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,  
dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden,  
hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht,  
altijd levend in zijn nabijheid.  

 
Zingen Lied 67: 1 en 2 

1. God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
2. Bevrijding uit de vijandschap 
de hand van die ons haten, 
gelijk Hij eens gezworen had 
Abraham onze vader, 
opdat wij in rechtvaardigheid 
de Here God zijn toegewijd 
ons leven lang op aarde, 
Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 

  
Preek 
 
Zingen Tussentijds 140 (cantorij vers 1 en 2; allen 3) 

1. Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
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Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wil wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 
2. Gij zijt ons doorgegeven, 
een Naam, een oud verhaal, 
uw woorden uitgeschreven 
in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 
3. Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 

 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor.... 
 
Zingen ‘Groter dan ons hart’ (het refrein door allen) 
 

Gij die geroepen hebt ‘licht’ en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt ‘o mens’ en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef. 
Allen: Refrein: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 
Gij die liefde zijt, diep als de zee, flitsend als weerlicht, sterker dan de 
dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
Allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren 
 
Voor allen die gekruisigd worden: wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in handen van mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, 
wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
Allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren 
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Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons open gaan voor het visioen van vrede, 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
Allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren 
 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden, kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, 
nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, 
in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, 
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
Allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 
Stil gebed en het ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 127: 1, 3, 4 en 5 (in wisselzang: cantorij begint) 

1. Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 
 
4. Weest onbezorgd, gij armen, 
aan kinderen gelijk; 
in koninklijk erbarmen 
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maakt God u groot en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, 
de vogelen kan spijzen, 
wil ook zijn kind bewijzen 
dat Hij zijn noden weet. 
 
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 kindren zijn.  

 
Zegen 
 


