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Adventsmeditaties 2022 
in de  

Protestantse Gemeente  Driel 
 
 

 
Maria, wist jij………… 
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Adventsmuziek 
   
Aansteken van de adventskaarsen 
 
Openingstekst 
V: Gezegend Hij, die komt 
A: DE KONING IN DE NAAM VAN DE HEER 
V: Kom ons bevrijden. 
A: HOSANNA 
 
Adventslied 
Donderdag 1 december   liedboek 1973 125: 1,3 

1. O kom, o kom, Immanuel, 

Verlos uw volk, uw Israël, 

Herstel het van ellende weer, 

Zodat het looft uw Naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 

2. O kom, o kom, Gij Orient 

En maak uw licht alom bekend; 

Verjaar de nacht van nood en dood. 

Wij groeten reeds uw morgenrood. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 
Donderdag 8 december   433: 1,3 

1. Kom tot ons, de wereld wacht, / Heiland, kom in onze nacht, 
Licht dat in de nacht begint, /  Kind van God, Maria’s kind. 
 

3 Gij daalt van de Vader neer, /Tot de Vader keert Gij weer, 
Die de hel zijt doorgegaan / En hemelwaarts opgestaan.  
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Donderdag 15 december  437:1, 4 
1 Kom tot, ons scheur de hemelen, Heer, 
Daal, Heiland uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
De hemeldeuren, Zoon van God. 
 

4 Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 
Die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
In ons verloren paradijs. 
 
Donderdag 22 december  439:1 
1 Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor 
Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; 
Ons heil, ons eigen leven, vraagt toegang tot ons hart. 
 
 
Psalmgebed   
donderdag 1 december Psalm 80: 1-4 
Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, 
een psalm. 
V: Hoor ons, herder van Israël,  

die Jozef leidt als een kudde. 
A: U die troont op de cherubs, verschijn in luister 

aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 
Laat uw kracht ontwaken,  
kom, en red ons. 

V: God, keer ons lot ten goede,  
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 
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donderdag 8 december  Psalm 27: 4-6 
V: 4Ik vraag aan de HEER één ding, 

het enige wat ik verlang: 
A: wonen in het huis van de HEER 

alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 

V: 5Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 

A: 6Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, 
hem juichend offers brengen, 

V: ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
 
 
donderdag 15 december  Psalm 67 1-8 
V:  671Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. 

2God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  

A: 3dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 

V: 4Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. 

A: 5Laten de naties juichen van vreugde, 
want u bestuurt de volken rechtvaardig 
en regeert over de landen op aarde. 

V: 6Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. 

A: 7De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 
God, onze God, zegent ons. 
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V: 8Moge God ons blijven zegenen,  
zodat men ontzag voor hem heeft 
tot aan de einden der aarde. 

 
 
donderdag 22 december  Psalm 36: 6- 13 
V: 6HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw, 
A: 7uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
u, HEER, bent de redder van mens en dier. 

V: 8Hoe kostbaar is uw liefde, God! 
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 
zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 
u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 

A: 10want bij u is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht. 

V: 11Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, 
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. 
12Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, 
de hand van goddelozen mij niet verjagen. 
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Lezing 
donderdag 1 december  Lucas 1:26-38 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling 
van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: 
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van 
zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei 
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult 
zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot 
man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de 
troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap 
met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, 
heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van 
een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in 
de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: 
‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel 
haar weer alleen.  
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donderdag 8  december  Lucas 1:39-45 
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! 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.’ 
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donderdag 15 december Lucas 1:46-56 
 
46Maria zei:  ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
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, 
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.’ 
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
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donderdag 22 december Lucas 2:1-5  
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. 
Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret 
in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. 
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meditatie 
 
stilte 
 
Gebed 
 
Lofzang van Maria  
 
donderdag 1 december  1e advent  157a :1  
Mijn ziel maakt groot de Heer, / mijn geest verheugt zich zeer, 
Want God heeft mij, geringe / die Hem als dienstmaagd dient, 
Goed gunstig aangezien; / en deed mij grote dingen. 
 
donderdag 8 december 2e advent      lied 157a: 2 
Van nu aan, om wat Hij/ de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen / alle geslachten saam, 
want heilig is zijn Naam. / Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
donderdag 15 december  3e advent  lied 157a:3 
Zijn arm verstoot met kracht / de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen / maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed/ de hongerigen lonen. 
 
donderdag 22 december  4e  advent  157a: 4 
Hij heeft het lang voorzegd: / aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken / en Hij zal Abraham 
en al wie na Hem kwam / in eeuwigheid gedenken. 
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zegenbede 
De vrede van God  
die alle verstand te boven gaat,  
behoede onze harten en gedachten  
in Christus Jezus, onze Heer.  
 
 
mogelijkheid tot het aansteken van een kaarsje 

 

 


