
Liturgie zondag 4 december 2016 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Wim van Heuveln 
Lector: Roelie Sijbring 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 

o Lied 43: 1, 3, 4 
 

o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon.  

 
o Drempelgebed. 
v. God, die van mensen houdt, 
wij leggen onszelf aan U voor 
met alles wat ons bezighoudt, 
met alles wat ons lukt 
en alles waarin wij falen. 
Help ons ons leven opnieuw te bezien 
in het licht van uw heil. 
g. GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN 
EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN. AMEN 

  (gemeente gaat zitten) 

o Lied 441: 1, 2, 3. 
 

o Kindertijd 
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o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

 
                                                                                                                         (1x herhalen) 

o Lied 461: 1, 3, 4. 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Muziek: a hymn to he Virgin (Benjamin Britten) 
Van één die zo schoon en helder is 
Zoals de ster van de zee 
Helderder dan de dag licht is 
Moeder en meisje. 

 
Ik roep u aan, zie mij aan 
Vrouwe, bid tot uw Zoon voor mij 
Zo liefdevol, dat ik bij u mag komen  
Maria. 

 
De hele wereld was troosteloos 
omdat Eva zondares was 
totdat onze Heer werd geboren 
Uit u, zijn moeder 

 
Met een “ave” verdween 
de donkerste nacht, en kwam de dag 
van heil. Vanuit u ontspringt de bron 
van deugd 

 
Vrouwe, bloem van alles 
Roos zonder doorn 
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U baart Jezus, de koning van de hemel 
door goddelijke genade 

 
Van alles betaalt u de prijs 
Vrouwe, koningin van het paradijs 
uitverkorene. Milde maagd, tot moeder 
zijt ge gemaakt 

             
o Lezing: Lucas 1: 39 -55 

 
o Muziek: Let it be   (the Beatles) 
Wanneer ik mezelf in tijden van moeilijkheden vind 
Moeder Maria komt dan naar mij 
En spreekt woorden van wijsheid 
Laat het los 
 
En in mijn uur van duisternis 
Staat zij recht voor mij 
En spreekt woorden van wijsheid 
Laat het los 
 
Laat het los, laat het los 
Laat het los, laat het los 
Fluistert woorden van wijsheid 
Laat het los 
 
En wanneer de mensen met liefdesverdriet 
Het met elkaar eens zijn 
Zal er een antwoord zijn 
Laat het zo zijn 
 
Hoewel ze misschien uit elkaar zijn is er 
nog steeds een kans dat ze zullen inzien 
Dat er een antwoord zal zijn, laat het zo zijn 
 
Laat het zo zijn, laat het zo zijn 
Laat het zo zijn, laat het zo zijn 
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Fluistert woorden van wijsheid 
Laat het zo zijn 
 
En wanneer de nacht vol wolken is 
Is er nog een licht dat op me schijnt 
Schijnt tot aan de morgen 
Laat het zo zijn 
ik wordt wakker met het geluid van muziek 
Moeder Maria spreekt tot mij 
Spreekt woorden van wijsheid 
Laat het zo zijn 
 
Laat het zo zijn, laat het zo zijn 
Laat het zo zijn, laat het zo zijn 
Fluistert woorden van wijsheid 
Laat het zo zijn 
 
Er zal eens een antwoord zijn 
Laat het zo zijn 

      
o Overweging 

 
o Orgelspel 

 
o Lied 157a: 1, 2, 3, 4. 

 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
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o Voorbeden 
Voorganger:  zo zingen wij biddend: 
Gemeente: 

              
 
 
 
 

o Stil gebed 
 

o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en 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 hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het 
kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 
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o Lied 442: 1, 2.      (staande) 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
 


