
Protestantse gemeente Edam 

12 december 2021 - 3e advent, zondag Gaudete 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mededelingen door ouderling van dienst                                           

Intochtslied: 433 (vers 1, 2,3 en 5 allen, vers 2 en 4 kwartet)  

Stilte, Onze Hulp, Groet                               
V:           Onze hulp in de Naam van de Heer 

A:           Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:           Die trouw is tot in eeuwigheid 

               en niet laat varen het werk van zijn handen 

V:           Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer 

A:           Amen 

Inleiding op de Dienst 

Lied 452 

Gebed van Toenadering                              

Gezongen kyriëgebed: lied 463 vers 1,2,4, 6 en 8 allen, vers 3, 5, 7 kwartet) 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Kinderen vertrekken naar eigen ruimte,  

kinderlied: 461: 1, 2, 3 “Wij wachten op de koning”, 

Lezing: Sefanja 3:14-20                                                         

Lied 176 vers 1 en 3 

Lezing: Lucas 1:39-56                                                         

Lied “Met hart en ziel” (S. de Vries, LLO 42), vers 1, 2,  4 en 5 allen, vers 3 kwartet). 

 
1. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God, 

verrukt om wat Hij aan mij heeft gedaan. 

Hij bracht een keer in mijn geringe lot. 

Mijn faam zal door de generaties gaan. 

2. Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam! 

Want zijn erbarmen blijft zijn rote kracht. 

Mijn lied zet anderen tot zingen aan: 

Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht! 

3. Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand. 

Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd, 

maar schuift de machtigen voorgoed aan kant. 

Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 

4. Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot! 

De pracht en praal zal Hij in stukken slaan. 

Wie honger had vindt dagelijks zijn brood. 

Wie rijk was blijft met lege handen staan. 

5. Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar! 

Wat Abraham beloofd is blijft van kracht: 

aan ons wordt zijn ontferming openbaar. 

Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag. 

Overdenking                                               

Muzikaal Intermezzo  

Lied: ‘Er is een lijn van vrouwen’ uit de Iona-bundel, kwartet zingt ‘solo’, gemeente zingt ‘allen’.  

1Kom zing het lied van Sara die lachend moeder werd. 

en zing het lied van Tamar, die opkwam voor haar recht. 

en zing het lied van Hanna, die droeg tot God haar klacht, 

en zing dat eens Maria Gods woord ter wereld bracht. 

2. Er is een lijn van vrouwen die tegen macht en wet 

hun volk het leven gaven; ze hebben het gered. 

Hoewel, ondanks triomfen, geen ophef is getoond - 

God heeft hun huis doen groeien, hun lieve list beloond. 

Kom zing het lied van Sifra en Pua, die 't bevel 

om jongetjes te doden weerstonden bij de Nijl, 

en zing het lied van Rachab, van vrijheid langs haar koord, 

en zing het lied dat Ester voorkwam een massamoord. 

3. Er is een lijn van vrouwen - die hadden Jezus lief, 

die boden Hem gastvrijheid, en zagen hoe Hij stierf. 

Terwijl hun nieuws verdacht was, als onzin afgedaan, 

stond Jezus in hun midden, verrezen, opgestaan. 

Dus zing het lied van Anna, die zag het Christuskind, 

en zing het lied van Marta, die Jezus heeft gediend, 

en zing van de Maria's, die hebben goed gedaan 

en op de hemelbruiloft aan Jezus' tafel gaan. 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  

Collecten            (gewoonlijk ingeleid door diaken)    kinderen komen terug 

Dienst van de tafel: 

Lied 388 vers 1, 3, en 4 

Tafelgebed, delen van brood en wijn 

Slotlied: 500 vers 1, 2, en 5 

Zending & Zegen beantwoord met:  

  


