
 

  Liturgie op zondag  5 december 2021  

Belevingsdienst “Maria” 

  

 
Vandaag staat Maria vol op in de schijnwerpers 

Thema:  : een         vol verwachting 
 
 
piano muziek 
 
filmpje – we gaan starten 
 
 
Welkom 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang NLB 439: 1 en 4 
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. 
 
4. O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 
 
Liturgisch welkom  
 
Introductie van het thema:  
Filmpje om Maria en de engel neer te zetten 
https://www.youtube.com/watch?v=dj0MEV7d1NE 
 
Vandaag is het de tweede zondag van Advent 
 
Piano – samenzang Wij bidden om verhalen  
(Melodie: “Nu daagt het in het Oosten”) 
1. Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat Zijn Licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
2. Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
zo laat God van Zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 
  

 
Adventskaars II aansteken  
 
Het aansteken van Adventskaars II: 
Een vlam die langzaam groter wordt, 
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht  van onze goede God 
schijnt voor ons allemaal. 
 
Geloof maar dat Hij mensen ziet. 
Een stem zegt: “Wees gegroet.” 
Want God vergeet de mensen niet, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Standaard Filmpje – de kinderen komen naar voren 
 
Moment met de kinderen: 
 
Aansteken kaars nevendienst 
 
We zingen uit de bundel Geroepen om te zingen, 
lied 24: 
1. 
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

 
 
We slaan de Kijkbijbel open 
En zingen:  
2. 
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal. 
 
vers 3. 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest: 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest. 
 
 
Kyrie en Gloria moment:  
 
Piano – Annette – adventsliederen 
 
Schriftlezing BGT – Lucas 1:  
 
Maria krijgt een boodschap 
26God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een 
stad in Galilea. Elisabet was toen zes maanden 
zwanger. 27-28De engel ging naar Maria, een jonge 
vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam 
uit de familie van koning David. 
De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God 
heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ 29Maria schrok 
van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij 
bedoelde. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dj0MEV7d1NE


 

   

30Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang 
te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets 
moois. 31Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. 
Je moet hem Jezus noemen. 32-33Jezus zal heel 
belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God 
genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning 
maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus 
zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht 
komt geen einde.’ 
 
 
Luisterlied Maria, weet je wel  
https://www.youtube.com/watch?v=I9Az4g-Vzqk 
Maria wist je al? 
Maria wist je al, dat jouw koningskind  
zou lopen op het water? 
Maria wist je al, dat jouw koningskind 
ons zou verlossen, later 
Wist je al dat jouw koningskind 
ook jou verlossen zou 
dat het kind dat jij liet leven 
Zijn leven geeft voor jou? 
 
Mary wist je al dat jouw koningskind 
de blinden zou genezen? 
Maria, wist je al dat jouw koningskind 
de storm bedaart met zijn hand? 
 
Wist je al, dat jouw koningskind 
de hemel heeft verlicht? (de eng’len onderricht) 
En als je zijn gezichtje kust 
dan kus je Gods gezicht 
 
Maria wist je ’t al? 
Maria wist je ‘t al? 
 
De doven horen, blinden zien 
De doden staan weer op 
De lamme loopt, de stomme spreekt 
en prijst het Lam van God 
 
Maria wist je al dat jouw koningskind 
de Heer is van de wereld? 
Maria wist je al, dat jouw koningskind 
de volken zal regeren? 
 
Wist je al dat jouw koningskind 
als Lam kwam van de troon (het Lam is op de troon) 
En het kind dat jij in slaap zingt 
is Gods Eigen Zoon 
 
Original title: Mary did you know? 
Ned. Tekst: Elly Zuidervled-Nieman 
© 1991 and this Arr. © 2005 Word Music/Rufus 
Music. For the Benelux: Smallstonemediasongs.co 
 
Het woord is aan Maria 
 
Overdenking 
 
  

 
Lied: Be born in me (Sera Noa) 
https://www.youtube.com/watch?v=rBom_6p-MJU  
 
Alles binnenin mij schreeuwt om orde 
Alles binnenin mij wil zich verstoppen 
Is dit een schaduw van een engel of een krijger? 
Als God zo blij met mij is, waarom ben ik dan zo 
bang? 
 
Laat iemand mij vertellen dat dit een droom is 
Dat ik dit met de ogen van de Hemel moet bekijken 
Maar nog voor mijn hoofd het beaamt, knielt mijn hart 
Heilig is Hij; gezegend ben ik! 
 
Word geboren in mij, word geboren in mij 
Trillend hart, ergens geloof ik dat U mij koos 
Ik houd U vast in het begin, U houdt mij vast op het 
eind 
Maak, op elk moment in het midden, mijn hart Uw 
Bethlehem 
Word geboren in mij 
 
Al die tijd hebben we gewacht op de Belofte 
Al die tijd heeft U gewacht op mijn armen 
Liet U zich wikkelen in het onverwachte 
Zodat we zouden weten dat Liefde zo ver zou gaan? 
 
Word geboren in mij, word geboren in mij 
Trillend hart, ergens geloof ik dat U mij koos 
Ik houd U vast in het begin, U houdt mij vast op het 
eind 
Maak, op elk moment in het midden, mijn hart Uw 
Bethlehem 
Word geboren in mij 
 
Ik ben niet dapper, dat zal ik nooit zijn 
Het enige wat mijn hart kan bieden is een vrije kamer 
Ik ben maar een gewoon meisje, niets meer 
Maar ik ben bereid, ik ben van U 
 
Word geboren in mij, word geboren in mij 
Ik houd U vast in het begin, U houdt mij vast op het 
eind 
Maak, op elk moment in het midden, mijn hart Uw 
Bethlehem 
Word geboren in mij 
 
Filmpje – we gaan naar de gebeden  
 
Een inleidend gebed door ds 
 
stilte  
 
Het onze Vader (in samenspraak)  
 
Collecte na afloop v d dienst 
 
(Kinderen komen terug)  
 
Teken van hoop: 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=I9Az4g-Vzqk
https://www.youtube.com/watch?v=rBom_6p-MJU


 
 
Slotlied:  
https://www.youtube.com/watch?v=t7FyVWxyGxo 
 
In ons hart geboren  
 
Jezus, word vandaag en elke dag  
in ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw  
in ons hart geboren. 
  
Maak ons uw voeten. 
Maak ons uw handen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
  
Maak ons uw oren. 
Maak ons uw lippen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
Tekst: Roeland Smith, muziek: Adrian Roest. © 2021 
Stichting Sela Music 
 
Op de drempel 
 
Zegen 
 
Piano  
 
 
Graag horen we nieuwe ideeën en we komen graag in 
contact met degenen die met ons mee willen denken. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=t7FyVWxyGxo

