
 

Er is hoop 
 

 

Adventsviering contactgroep “Ontmoeting” van de 
Maranathakerk op dinsdag 10 december 2019 

 
 
Aanvang: 14.45 uur 
Locatie: Maranathakerk Werkendam 
Overdenking: Ds. R.R. Maathuis 
Organist: Jeanette van Oord 
Muzikale medewerking:  Zanggroep 'Zang en Vriendschap' 

o.l.v. Lian van Burgel  
en begeleid door Celis Dekker 
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Welkom 
 
Zanggroep 'Zang en Vriendschap' zingt 

- Lang geleden in Bethlehem 
- Heerlijk klonk het lied der eng’len 

 
Aansteken van de kaarsen:  
Moge het licht dat wij dit uur ontsteken  
méér zijn dan een bang vlammetje  
dat vecht tegen de kracht van de duisternis  
Moge dit licht de hoop uitstralen  
dat het donker van deze nacht zal wijken  
voor een nieuwe dageraad.  
Moge dit licht ons doen inzien  
dat de liefde van God  
ons tastbaar nabij wil zijn.  
Moge dit licht ons sterk maken  
om het geloof dat in ons leeft  
te laten stralen voor de wereld.  
 
Zingen:  
Op U mijn Heiland blijf ik hopen  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie heel mijn hart staat voor U open  
en wil o Heer, Uw tempel zijn  
O Gij, wiens aard’ en hemel zingen  
verkwik mij met Uw heilige gloed.  
Kom met Uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed.  
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid  
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Blijf in Uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik Uwe troost ervaren:  
doe intocht Heer, in mijn gemoed.  
 
Lezen: Lucas 1: 26-33  
De aankondiging van Jezus’ geboorte.  
In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een 
stad in Galiléa, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was 
met een man genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam van de 
maagd was Maria. En toen hij binnen gekomen was, zeide hij: Wees 
gegroet, u begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en 
overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel 
zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade 
gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en 
gij zult hem de naam Jezus geven. 
Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden en de 
Here God zal hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als 
koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn 
koningschap zal geen einde nemen. 
 
Zingen:   
Allen:  Stille nacht, heilige nacht  

Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.  

 
Zanggroep:  Hulploos Kind, Heilig Kind,  

dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Gij U rijkdom ontzegd,  
wordt G’op stro en in doeken gelegd.  
Leer me_U danken daarvoor  
Leer me_U danken daarvoor.  
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Allen:   Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed’en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!  

 
Gedicht: Er is Hoop  
We mogen het vertellen  
aan allen groot en klein,  
in deze donkere wereld  
straalt Gods zonneschijn.  
 
Ons kleine mensenleven  
ligt veilig in Zijn hand,  
breng deze blijde boodschap  
tot in het verste land.  
 
Die rijkdom van drie woorden  
is voor geen geld te koop, 
bewaar ze in uw harten  
drie woorden: Er is Hoop!  
 
Zingen:  
Komt allen tezamen,  
Jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden  
die Koning.  
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De hemelse eng’len 
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar ’t schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden !  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden   
die Koning.  
 
Het licht van de Vader,  
Licht van de beginne  
Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:  
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden  
die Koning  
 
O Kind ons geboren,  
Liggend in de kribbe,  
Neem onze liefd’ in genade aan!  
U, die ons lief hebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden   
die Koning.  
 
Gedicht: Komt allen tezamen (van Truus van der Roest) 
Ik wil wel komen, net als anders,  
en toch haak ik juist deze keer  
naar een persoonlijke ontmoeting  
met ’t Kind dat ik erken als Heer.  
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Het kind dat eens in alle eenvoud  
op Gods bevel de diepste nacht   
van menselijk falen kwam doorbreken  
en ons opnieuw de vrede bracht.  
 
Een vrede, die nog steeds van binnen  
ondubbelzinnig word beleefd  
als onze wil zich onvoorwaard’lijk  
aan ’t Christuskind gewonnen geeft.  
 
Dan groeit in ons de overtuiging  
dat ons geluk toch wordt bepaald  
door zijn voortdurende nabijheid,  
die zo reëel Gods trouw vertaalt  
 
dat dwars door alle tegenheden  
en menselijke ontrouw heen  
het leven ons blijft fascineren.  
Want waar ’t zich richt op Hem alleen  
 
daar blijft Hij overal bereikbaar,  
en stuwt zijn kracht ons dagelijks voort!  
Ook nu blijkt Jezus nog de Heiland  
die ’t Goddelijk heil reëel verwoordt.  
 
En daarom wil ik op dit kerstfeest  
voor alles afgaan op Zijn stem.  
Ik wil wel komen, net als anders,  
maar dan gewoon… alleen voor Hem!  
 
 
De kerk leeft deze weken naar ’t heilig wonder toe. 
Hij nadert, tot een teken der volkeren. 
Maar hoe wordt Hij door ons ontvangen?  
Hoe wordt dit Kind begroet?  
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Zingen:  
Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet,  
der wereld hoogst verlangen,  
des harten heiligst goed?  
Wil zelf Uw fakkel dragen  
in onze duisternis,  
opdat wat u behage  
ons klaar en zeker is. 
 
Zanggroep 'Zang en Vriendschap' zingt 

- Vol van pracht 
- Een stalle met een kribbetroon 

 
Lezen: Lucas 2: 1-7  
En het geschiede in die dagen, dat er een bevel uit ging vanwege keizer 
Augustus, dat het hele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving 
had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn 
eigen stad. Ook Jozef trok op van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar 
Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het 
huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met 
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiede, 
toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en 
zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.  
 
Zingen:  
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,  
in doeken gehuld, als kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;  
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,  
die zondaren mint, zo nameloos teer  
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Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;  
Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Gedicht:  
Dit blijft de troost van Bethlehem;  
de wereld heeft haar Heer gevonden,  
want boven Moskou zingt een stem,  
er vliegt een engel boven Londen.  
 
En deze wetenschap geeft moed;  
omdat de Heiland is geboren  
valt ’t duister nimmermeer voorgoed  
en niets is ooit geheel verloren.  
 
Hoe menig man reist uit zijn land  
om vruchteloos naar vree te zoeken.  
Rust niet de sleutel in zijn hand?  
Gij vindt het Kindeke in doeken.  
 
Gaat deze wereld eens teloor  
om wat wij, met de hel, verzonnen,  
God blijft de demon één slag voor,  
Immanuël heeft overwonnen.  
 
Lezen: Lucas 2: 8-9  
De herders  
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het 
veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond 
een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde 
hen, en zij vreesden met grote vreze. 
 
Zingen: 
Eer zij God in onze dagen,  
Eer zij God in deze tijd,  
Mensen van het welbehagen,  
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roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo.  
 
Eer zij God die onze Vader, 
en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde,  
naar ons toegekomen is.  
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo.  
 
Gedicht: Het nieuwe lied (van Nel Benschop) 
Ik kan het niet, God, ik kan het niet:  
ik kan het niet zingen, dat nieuwe lied,  
een lied van de vrede, van ’t stralende licht,  
van ’t heilig kind, van het hemels bericht,  
van engelen, zingend in de wondere nacht,  
van ’t rijk van de vrede, waar ieder op wacht.  
 
Ik kan niet meer spreken van ’t grote geluk  
Uw naam is vergeten, Uw wereld is stuk,  
Uw vrede geschonden, de landen verscheurd;  
ik huiver bij wat er hier daag’lijks gebeurt:  
de honger, de wanhoop, de haat en de dood  
regeren de wereld. Hun macht is zeer groot.  
 
Ik kan niet meer zingen: mijn lied is verstomd,  
mijn hart is vol angst voor het lijden dat komt.  
O God, scheur de hemel en daal tot ons neer,  
en leer ons de boodschap van Bethlehem weer: 
dat Gij in Uw liefde wou delen ons lot,  
leer ons weer zingen het “Ere zij God!”  
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Zingen:  
Komt verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervult der zielen wensen,  
ziet dit nieuw geboren kind!  
Ziet, die ’t woord is zonder spreken,  
ziet, die vorst is zonder pracht,  
ziet, die ’t al is in gebreken,  
ziet, die ’t licht is in de nacht,  
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.  
 
OVERDENKING 
 
Zingen:  
Heerlijk klonk het lied der eng’len  
in het veld van Efrata;  
Ere zij God in de Hoge,  
Looft de Heer, halleluja!  
Vrede zal op aard dagen,  
God heeft in de mens behagen!”  
Zalig, die naar vrede vragen,  
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem. 
 
Zanggroep 'Zang en Vriendschap' zingt 

- Jezus is geboren 
- Ere zij God in de hoogste heem’len 

 
Gebed 
 
Zingen:  
Hoor, de eng’len zingen d’eer:  
van de nieuwgeboren Heer!  
Vreed’op aarde ’t is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
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Voegt u, volken in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem  
voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuw geboren Heer.  
 
Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft.  
Gij die ons geworden zijt,  
taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn,  
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer!  
 
Woorden tot slot 
 
Pauze 
             
 
– Vervolg programma in de benedenzaal –  
 
 
Enkele woorden 
 
Gebed voor de maaltijd 
 
Soep- en broodmaaltijd 
 
Dankgebed 
 
Enkele woorden ter afsluiting 
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Zingen: Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, 
een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 


