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Thema Een hart dat wacht in ootmoed (Pnr. 1634)          Luk 1:28-36 
Uitgesproken 20 december 2020; 4e Adventszondag Ichthuskerk te Lemele 
 
Orde van de dienst: 
Ouderling : Michiel Huisman 
Schriftlezing : Ria Schuurman 
Organist : Gerrit Dogger 
 
Deze dienst is ten tijde van de Corona-pandemie gehouden.  
De liederen uit het Nieuwe Liedboek (NLB) worden gestreamd. 
 
 
Welkom en mededeling 
 
Bij aanvang Psalm 116: 1, 6 en 8 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Inleiding 
 
Kindermoment in de vorm van een vlog (is in deze opname verwijderd). 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret 
in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die 
Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van 
zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 
gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden 
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en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 
hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, 
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, 37 want 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. 

 
Orgelspel 
 
Prediking 
 
Meditatief orgelspel “Een hart dat wacht in ootmoed” 
NLB 439 / LB’73 129  
 

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. 

 
Liedkeuze van de kerkganger (is in de opname weggelaten)  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen: NLB 442 / LB’73 118 

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 heil'ge 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! 
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! 

 
Zegen 


