
Brugkerk, 5 december 2021, 10.00 uur 
Org.: Henk Ningbers 
Lector: Jacobien Engel 
Koster: Henk Tuin 
Cantorij: 
(uitgezonden ook door NOOS-radio) 
 
Voor de dienst, Cantorij (= 10.00 uur) 
Lied 503 Wij staan aan de kribbe 
 
Welkom 
Namens Omroep NOOS 12 december te beluisteren 
 
Adventskaars aansteken (2e kaars) 
Adventskaars en gedicht door: Stella Hornis  
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 283 In de veelheid van geluiden 
 
Sinterklaas …cadeaus; 
 
gebed 
 
Lied 458 Zuivere vlam (couplet a; enkele keren herhalen) 
 
Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De 
Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God.  
 
Kinderverhaal 
Afbeelding Maria-Elizabeth,  
Link: https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2021/10/Kerst-Zondag-2-Het-lied-
van-Maria-d-illustratie.pdf 
 
Liedje, Jij telt mee! Link: https://www.youtube.com/watch?v=lXMtBOfQkBQ 
De twee schapen gaan op zoek. Ze tellen mee, want ze hebben een geheimzinnige kaart 
gekregen, speciaal aan hen gericht! 
 
kinderen naar kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Jes. 7: 10-14 (door Jacobien Engel) 
10De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, 
hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ 12Maar Achaz antwoordde: 
‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 13Toen antwoordde 
Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn 
God tergen? 14Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal 
spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.  

https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2021/10/Kerst-Zondag-2-Het-lied-van-Maria-d-illustratie.pdf
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2021/10/Kerst-Zondag-2-Het-lied-van-Maria-d-illustratie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lXMtBOfQkBQ


 
Bijbellezing: Lucas 1: 39 – 55 (door Jacobien Engel) (hieronder NBV21 tekst) 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze 
het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria 
hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep 
luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je 
schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet 
hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat 
de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
heilig is zijn naam.  
50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert.  
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
52heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien.  
53Wie 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.’ 
 
Magnificat, Sela, Link: https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8 
 
Overdenking 
God maakt gewone mensen belangrijk! 
 
Lied 157a: 1, 2, 4, Mijn ziel maakt groot de Heer, 
 
Gedachtenis overlijden 
…. (kaars aansteken)  
 
Liedje: Cees Post, als de nacht valt in je leven,  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IhD3V4o8oJs 
 
 
Gebeden 

…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red 
ons van het kwaad.  

https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8
https://www.youtube.com/watch?v=IhD3V4o8oJs


Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Collecte 
 
Kinderen terug van de knd. 
 
Project “Geef Licht”, vluchtelingen, 
Kaart 2 voorlezen. 
 
Aansteken van Jampot met waxinelichtje. Vanavond rond 17.00 uur. 

Lied 440, Ga stillen in den lande 
 
Zegen 
 
 


