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Orde van dienst 5 december 2021 Noordeloos 

Welkom, mededelingen 

Adventskaars en gedicht 

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 

en Hij komt naar ons toe. 

 

Zingen Lied 280: 1, 4 en 5 

Bemoediging en groet 

Intro van de dienst 

Afbeeldingen van Maria, bij iedere afbeelding vertel ik iets 

 



2 
 

 

 



3 
 

 

 

 

Zingen lied 281: 1 en 2 

Gebeden 

Zingen Lied 281: 4 en 10 
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Kindermoment/ projectlied  

(melodie: lied 444) 

 

Wij bidden om verhalen 

vol hoop en goede moed. 

God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

 

Een boek met mooie woorden 

met plaatjes en een lied: 

Zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 

 

Lezing Lucas 1: 26 t/m 35 

Korte introductie van het lied Ave Maria 

https://youtu.be/JWLuCpmz7sQ  

Overweging 

We luisteren naar orgelspel van het lied Mary did you know 

De tekst in gedeelte projecteren 

Maria, wist je 

dat je Kleine Jongen op een dag op water zou lopen? 

Maria, wist je 

dat je Kleine Jongen op een dag onze zonen en dochters zou redden? 

Wist je 

dat je Kleine Jongen is gekomen om ons nieuw te maken? 

Dit Kind dat je hebt vrijgelaten zal binnenkort jou vrijmaken. 

  

Maria, wist je 

dat je Kleine Jongen zicht zal geven aan een blinde? 

Maria, wist je 

dat je Kleine Jongen de storm kan bedaren met Zijn hand? 

Wist je 

dat je Kleine Jongen in de voetsporen van engelen heeft gelopen? 

Als je je Kleine Jongen kust, heb je het gezicht van God gekust. 

  

Maria wist je dat. 

  

De blinden zullen zien. 

De doven zullen horen. 

De doden zullen weer leven. 

De kreupelen zullen springen. 

De dommen zullen lof spreken 

over het Lam. 

  

https://youtu.be/JWLuCpmz7sQ
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Maria, wist je 

dat je Kleine Jongen de Heer is van de hele schepping? 

Maria, wist je 

dat je Kleine Jongen op een dag de naties zou regeren? 

Wist je 

dat je Kleine Jongen het perfecte Lam van de hemel is? 

Het slapende Kind dat je vasthoudt is de grote Ik Ben. 

 

Kinderen komen terug. 

 

Gebeden 

 

Aandacht voor collecte 

 

Slotlied 473: 1 en 2 

 

Zegen 

 


