
Zondag 20 december 

4e Zondag van de Advent 

Voor God is niets onmogelijk 

   

 
 

Vier kaarsen op de Adventskrans. 
Vandaag mogen ze allemaal branden. 

Het is bijna Kerstmis, nog eventjes geduld! 
 

Het Joodse volk wacht … en wacht … en wacht … 
Wanneer zal God de beloofde Verlosser sturen? 

Hoe zal het gaan. Wie zal het zijn? 
Wat is Gods plan? 

 
Ken je dit liedje nog? 

Samen dromen, dat Hij zal komen,  
De Koning van Sjaloom 

Samen wachten, de dagen en nachten 
Tot de Messias komt, tot de Messias komt. 



Kom, steek de kaarsjes op jullie Adventskrans aan  

en lees samen het Woord van God. 
 

Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas. Lucas 1, 26 - 38  

                   Toen Elisabeth zes maanden in verwachting was,  
werd de engel Gabriël door God gezonden  
naar een stad in Galilea, naar Nazareth. 
Hij ging naar een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette. 
Jozef was uit de familie van Koning David.  
De naam van die maagd was Maria. 
De engel kwam bij haar binnen en zei: 

Engel:  "Wees gegroet. U bent de gezegende. De Heer is met U". 
Verteller: Zij schrok van die woorden en vroeg zich af,  

wat die groet toch wel kon betekenen. 
Maar de engel zei tegen haar: 

Engel:   "Wees niet bang, Maria, want God schenkt aan u zijn genade.  
Zie, u zult in verwachting komen en een Zoon ter wereld brengen. 
U moet Hem de naam Jezus geven.  
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. 
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken.  
Hij zal voor eeuwig koning zijn  
over de familie en het volk van Jacob.  
Zijn koningschap zal nooit eindigen".  

Verteller: Maar Maria zei tegen de engel 
Maria : "Hoe kan dit gebeuren? 

Ik ga niet om met een man'. 
Verteller: Hierop gaf de engel haar als antwoord 
Engel:  "De heilige Geest zal over u komen.  

De kracht van de Allerhoogste  
zal U overdekken als een schaduw.  
Daarom zal het kind dat geboren wordt,  
heilig genoemd worden, Zoon van God.  
Weet, dat zelfs Elisabeth, uw familielid, 
op haar hoge leeftijd in verwachting is van een zoon.  
Ook al noemde iedereen haar onvruchtbaar, 
ze is nu al zes maanden in verwachting.  
Want voor God is niets onmogelijk'. 

Verteller: Nu zei Maria 
Maria : "Zie de dienstmaagd van de Heer; mij geschiede naar uw woord". 
Verteller: En de engel ging weer bij haar weg. 
  Woord van de Heer. 



Om te doen  

Gesprekje Wat een nieuws! 

Het lijkt onmogelijk wat er met en door Maria zal gebeuren,  

maar bij God kan alles.   

Stel je eens voor dat jij bijzonder nieuws krijgt van God. 

Hoe zou jij je voelen: Blij, verrast, angstig, geschrokken of …? 

Zou jij, net als Maria durven zeggen: Doe maar zoals U het wilt? 

 

Bidden  Lieve Vader God,  

   U heeft ook met ieder van ons een plan. 

   Leer mij te luisteren naar uw zachte stem. 

   En Jezus, wij zien uit naar uw komst met Kerstmis. 

   Word ook in ons hart geboren, en ga zo elke dag met ons mee. 

   Kom, Heer Jezus, kom. 

 

 

Tip van de week 

Weet jij wat een “Elfje” is? 

Dat is een klein gedichtje dat bestaat  

uit elf woorden op vijf regels.  

En het hoeft niet te rijmen! 

 

Regel 1 Een woord   

Regel 2  Twee woorden 

Regel 3 Drie woorden 

Regel 4 Vier woorden 

Regel 5 Een woord 

 

 

Je ziet hiernaast twee “Elfjes”. 

Probeer jij het ook eens? 

 

 

 

Jezus  
mag vandaag  
en voor altijd  

in mijn hart wonen 
Hoera  

Misschien   

kun jij 

ook een Elfje  

maken voor een lieve 

vriend 

 

Engel 
Gods bode 

Brengt goed nieuws 
Wat zal Maria zeggen? 

Yes! 
 


