


Liturgie 

Aanvangslied: Lied 85: 1, 2. 
Orgelspel Lied 465. 
Orgelspel Lied 461: 2. 
Projectlied. 
Lezing Psalm 113. 
Lezing Lucas 1 : 39- 55.  
Slotlied: Lied 444 : 2, 3, 4, 5. 



Agenda 

Dinsdag 14 december, 19.30 uur: 
Kerkenraadsvergadering (online). 
 
 
Vrijdag 17 december, 10.00 uur, 
Ontmoetingshuis JOTA: samen wandelen. 
 



Agenda 

ZONDAG 19 DECEMBER, 10.00 UUR  
OPEN HAVEN OOSTBURG: KERKDIENST 

 
Voorganger: Ds. Aart van Houweling 

4e Zondag van de Advent 
Diaconale collecte: PKN JOP (Jeugdwerk) 



















Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Drempelgebed: 

voorganger: 

 HEER, keer U naar ons toe. 

gemeente:  

 Doe ons weer leven  

voorganger: 

 met hart en ziel. 

gemeente:  

 AMEN.  

* 





Lied 85 : 1, 2. 



Lied 85 : 1, 2. 



Lied 85 : 1, 2, 



Lied 85 : 1, 2. * 





Orgelspel: Lied 465. 













Orgelspel: Lied 461 : 2. 















Projectlied 1, 2. 

 1.  Wij     bid-den  om ver-ha-len 

      vol   hoop   en   goe-de moed. 

      God laat zijn licht hier stra-len, 

      Hij komt ons  te-ge-moet. 



Projectlied 1, 2. 

 2.  Een boek met mooie woor-den 

      met   plaat-jes   en  een  lied: 

       Zo  laat God van zich ho-ren, 

      want Hij ver-geet ons niet. 





Lezing: Psalm 113. 

113 
1   Halleluja! 

 
Loof, dienaars van de HEER, 
loof de naam van de HEER. 

2   De naam van de HEER zij geprezen 
van nu tot in eeuwigheid. 

3   Van waar de zon opkomt  
tot waar zij ondergaat, 
zij geloofd de naam van de HEER. 



Lezing: Psalm 113. 

  
4   Verheven boven alle volken is de HEER, 

verheven boven de hemel zijn luister. 

 
5   Wie is gelijk aan de HEER, onze God, 

die hoog daar boven zijn woning heeft, 

 
6   die zijn oog richt naar beneden, 

wie in de hemel en op de aarde? 

 
  



Lezing: Psalm 113. 

  
7   Hij verheft uit het stof wie berooid is, 

uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. 
8   Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, 

bij de hoogsten van zijn volk. 
9   De onvruchtbare vrouw 

laat hij wonen in het huis, 
een vrolijke moeder van kinderen. 

 
Halleluja! 

 

* 









Lezing: Lucas 1 : 39 t/m 55. 

Maria en Elisabet 
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!  

  



Lezing: Lucas 1 : 39 t/m 55. 
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: 

 
  



Lezing: Lucas 1 : 39 t/m 55. 
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, 



Lezing: Lucas 1 : 39 t/m 55. 
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. 
54-55Hij 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.’ 

 

* 



















 

* 





 

 
2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 

NL 35 RABO 0373 7266 51 





Staande: Slotlied: Lied 444 : 2. 3, 4, 5.  



Staande: Slotlied: Lied 444 : 2, 3. 4, 5.  



Staande: Slotlied: Lied 444 : 2, 3, 4. 5.  



Staande: Slotlied: Lied 444 : 2, 3, 4, 5.  





* 




