Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Psalm 25: 1, 2, 3
We gaan zitten.

Orde van Dienst op 2 december 2018, 1e advent.

Korte inleiding op deze viering

De liturgische kleur in de tijd van Advent is paars, de
kleur die soberheid en inkeer uitdrukt en past bij de
voorbereiding op de komst van de Christus.

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Voorganger:
Organist:

Ds Michiel Aten
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn
Joke Molenkamp
Christiaan Scheen
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Iona lied 40 (zie apart blad)
(in de adventstijd vervalt het gloria)

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 437: Kom tot ons, scheur de
hemelen, Heer - Folgert Grondsma (1944-2000)

Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Projectlied voor Advent (met de kinderen)

Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen)
Kaarsenlied voor de advent (2x)
Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Bij U schuilen wij, bij U zoeken wij ons heil.
De schaduwen van het donker
doorbreken wij niet
en onze onrust keren wij niet
g: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ.
o: Laat niet de nacht voor altijd duren
Uw trouw licht over ons op,
in U hervinden wij ons leven,
herkrijgen wij onze adem
om te blijven zeggen met vaste stem:
g: U BENT ONS GENADIG GOD U BENT ONS NABIJ.
AMEN.

De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan
en gaan naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.

Lucas 21: 25-31
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en
de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van
angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
26de mensen worden onmachtig van angst voor wat
er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse
machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op
een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met
macht en grote luister. 28Wanneer dat alles staat te
gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie
verlossing is nabij!’
29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de
vijgenboom en al de andere bomen. 30Als je ziet dat
ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31Zo
moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet
gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.
Lied 463: 1 (a), 2 (a), 3 (a), 6 (v), 7 (m), 8 (a)
Openbaring 8
Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een
stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.
2Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan.
Ze kregen alle zeven een bazuin. 3Toen kwam er een
andere engel, die met een gouden wierookschaal bij
het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid
wierook om die op het gouden altaar voor de troon te
offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De
rook van de wierook steeg met de gebeden van de
heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5Toen
nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur
van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden
donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een
aardbeving.
De eerste zes bazuinen
6De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten
aanstalten om erop te blazen. 7Toen blies de eerste
engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd
met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een
derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde
deel van de bomen en al het groen. 8De tweede engel
blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote
berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee
gegooid. Een derde deel van het water werd bloed,
9een derde deel van alle in zee levende wezens ging
dood en een derde deel van de schepen verging. 10De
derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een
grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op
een derde deel van de rivieren en op de
waterbronnen. 11De naam van de ster is Alsem. Dat
derde deel van het water werd alsem. Veel mensen
stierven door het water, dat bitter geworden was.
12De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel
van de zon, van de maan en van de sterren werd
getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een
derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus
geen licht.

13In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een
adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de
mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de
bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen
hebben.’
Lied 769: 1 (a), 2 (a), 3 (v), 4 (m), 5 (a), 6 (a)
Preek
We zijn stil voor God
Lied 462: 1 (a), 2 (a), 3 (v), 4 (a), 5 (m), 6 (a)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Nun komm', der Heiden Heiland, BWV 659 (lied 433) J.S. Bach (1685-1750)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

Onze Vader: lied 369b
We gaan staan.
Lied 433: 1, 2, 3, 4, 5
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Nun komm', der Heiden Heiland, BWV 661 - J.S. Bach (
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

