
 

Liturgie zondagmorgen 18 december 2022  
Voorganger:  ds. A.B. van Campen, Hazerswoude 
Organist:  Ad Schouls 
 

*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Gezang 121: 1, 2 en 3 (Weerklank / Staande) 
 

1. God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 

 
2. Lam dat de zonden draagt, 

Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis – 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 

 
3. Licht van de overkant, 

fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land geleidt, 
wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht 
valt al de glans der eeuwigheid. 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 147: 2 en 3 (OB) 
 
2. Hij heelt gebrokenen van harte, 

En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
Die, in hun zonden en ellenden, 
Tot Hem zich ter genezing wenden. 
Hij telt het groot getal der starren, 
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 
Hij roept dat talloos heir te zamen, 
En noemt die alle bij haar namen. 

 
3.  Zeer groot is onze HEER, vol krachten; 

Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, 
Daar Zijn verstand, nooit af te meten, 
Ver overtreft al wat wij weten. 
Zachtmoedigen wil Hij bewaren, 
Hij houdt ze staand' in hun gevaren; 
Maar goddelozen doet Hij bukken, 
Bezwijken onder d' ongelukken. 

 
*Lezen van de geboden  
 
*Zingen: Psalm 130: 1, 2 en 3 (OB) 
 

1. Uit diepten van ellenden 
Roep ik, met mond en hart, 
Tot U, die heil kunt zenden; 
O HEER, aanschouw mijn smart; 
Wil naar mijn smeekstem horen; 
Merk op mijn jammerklacht; 
Verleen mij gunstig' oren, 
Daar 'k in mijn druk versmacht. 

 
 
 
 
 



 

2. Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O HEER, en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden, 
Ach, wie zal dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
Altijd bij U geweest; 
Dies wordt Gij, HEER, met beving, 
Recht kinderlijk gevreesd. 

 
3. Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 

 
*Gebed 
 
*Kindermoment:  Lucas 1: 57-80  

Johannes bewijst Gods blijde boodschap 
 

*Kinderlied:   Diep, diep, diep als de zee 
 

Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
‘t Is net zo diep, diep, 
diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 

 



 

*Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 en 46-56 
 
Aankondiging van de geboorte van Jezus 
 
26.In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden 
naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 
27.naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de 
naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd 
was Maria. 
28.En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees 
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de 
vrouwen. 
29.Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij 
vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.  
30.En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u 
hebt genade gevonden bij God. 
31.En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem 
de Naam Jezus geven. 
32.Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, 
33.en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 
34.Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik 
geen gemeenschap heb met een man? 
35.En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal 
over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. 
Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon 
genoemd worden. 
36.En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in 
haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar 
genoemd werd.  
37.Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
38.Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.  
 
 



 

 
De lofzang van Maria 
 
46.En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 
47.en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 
48.omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn 
dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig 
spreken, 
49.want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en 
heilig is Zijn Naam. 
50.En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die 
Hem vrezen. 
51.Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen 
die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 
52.Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij 
verhoogd. 
53.Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft 
Hij met lege handen weggezonden. 
54.Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn 
barmhartigheid te denken, 
55.zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn 
nageslacht, tot in eeuwigheid. 
56.En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug 
naar haar huis. 
 
Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 (OB) 
 

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 

 
 



 

3.  O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 

5.   Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
*Verkondiging  
 
*Zingen: Gezang 109: 1, 3 en 5 (Weerklank) 
 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt U zijn ontmoet? 
O, ’s werelds hoogst verlangen, 
U bent mijn hoogste goed. 
Wil zelf uw fakkel dragen 
ook in mijn duisternis, 
opdat wat U behage 
mij klaar en zeker is. 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 Ver van de troon der tronen 
en ’s hemels zonneschijn 
wilt U bij mensen wonen, 
van hen een broeder zijn. 
Met God wilt G’ ons verzoenen, 
tot God heft G’ ons omhoog, 
en onder de miljoenen 
hebt U ook mij in ’t oog. 
  

5    U was zo diep bewogen: 
U daalde van uw troon. 
Uit Godd’lijk mededogen 
werd U een mensenzoon. 
U die de last der volken 
hun zorgen duizendvoud 
die niemand kan vertolken, 
in liefd’ omsloten houdt. 
 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (zie QR-code) 
 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Lofzang van Maria: 1, 4 en 5 (EG / Staande) 
 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 
 
 
 



 

4. Des HEEREN arm is sterk; 
Hij deed een krachtig werk; 
Die hoog zijn van gevoelen, 
Heeft Hij verstrooid, verward, 
Met alles, wat het hart, 
Dier trotsen mocht bedoelen. 

 
5. Die stout zijn op hun macht, 

Heeft Hij versmaad, veracht, 
Gestoten van de tronen; 
Maar Hij verhoogt en hoedt 
Het nederig gemoed, 
Waarin Zijn Geest wil wonen. 

 
*Zegen 
 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
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• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 18-12-2022 

 

• QR-CODE collecte 

             


