Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Psalm 80: 1, 2
We gaan zitten.

Orde van Dienst op 9 december 2018, 2e 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 Nicolle Pronk
Henk Lemckert

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Hans Bergwerff
Nico Tetteroo
Ger van Vliet
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lied 1005: 1, 2 (Nederlandse tekst)
(in de adventstijd vervalt het gloria)

Voorbereiding
Orgelspel
Klaviermuziek uit de 18de eeuw.
Verwelkoming

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

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 vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
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: God, U die liefde bent,
We hebben, ook nu we samen gaan vieren,
allemaal onze eigen gedachten, onze eigen vragen.
g: U KENT ONS, U WEET WIE WE ZIJN,
o: U weet hoe het met ons gaat,
of we blij zijn, of verdrietig, of eenzaam,
of misschien wel ziek.
g: WILT U DICHT BIJ ONS ZIJN, WILT U MET UW
LICHT VAN LIEFDE OM ONS HEEN ZIJN.
o: Zodat we ons vrij kunnen voelen,
en met een gerust hart kunnen leven.
g: DAT VRAGEN WIJ OM JEZUS WIL,
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.

Maleachi 3: 1-4
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor
mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de
Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond
naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de
HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die dag
kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer
hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het
loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als
iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van
Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en
dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER.
4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met
vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de
dagen van weleer.
Lied 158b
Lucas 3: 1-6
In het vijftiende jaar van de regering van keizer
Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en
Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus
over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias
over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester
waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de
zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de
omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen
zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,
4zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken
van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de
woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak
recht zijn paden!5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht
gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6en al wat leeft
zal zien hoe God redding brengt.”’

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel (lied 470)
Gebeden
•

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

•

Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

We gaan staan.
Lied 439
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

Lofprijzing
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Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Suite in G - Janett Correll (geb. 1942)
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Preek
We zijn stil voor God.
Lied 470: 1, 4, 5, 6
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In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

