
 
 
 
 

 
 
 

‘Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Open mij voor Uw liefde, o Heer’. 

Tekst: Taizé 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Bewerkingen over lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht 
 
Verwelkoming 
 
Bij de liturgische schikking 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 286: 3 
 
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:  In vertrouwen roepen wij  

de Naam van de Eeuwige 

a:  IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 

o:  Wij zijn de eersten niet die de Eeuwige roepen 

a:  GODS WOORDEN SPREKEN OOK TOT ONS: 

o:  Ben je jong en weet je niet  

wat je kunt verwachten? 

a:  WEES NIET BANG 

o:  Staan er grote dingen in je leven te gebeuren? 

a:  WEES NIET BANG 

o:  Gegroet, je bent begenadigd,  

de Eeuwige is met je 

a:  VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK 

o:  Gegroet, je bent begenadigd,  

de Eeuwige is met je 

a:  GOD WIL IK DIENEN. AMEN. 

 

 Psalm 80: 1 (z), 2 (v) 
 
Moment voor klein en groot 
 

   Advents projectlied  

Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed.  
God laat zijn licht hier stralen,  
Hij komt ons tegemoet.  

Een boek met mooie woorden  
met plaatjes en een lied:  
zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.  

Tekst: Erik Idema  
Melodie: 'Nu daagt het in het oosten’ 

 
Korte inleiding op deze viering 
 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 5 december 2021, 

2e advent 

De advent is een periode van verwachting: wij 
verwachten de komst van onze Heer. Die verwachting 
wordt zichtbaar gemaakt in enkele symbolen: een 
paars antependium, het achterwege laten van het 
Gloria, het branden van twee adventskaarsen en de 
liturgische schikking. 

Voorganger: Ds Michiel Aten  

Organist:  Vincent Hildebrandt  

Ouderling:  Hans Bergwerff 

Diaken:  Peter van Leeuwen 

Lector:   Jochum Talsma 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Mogelijk 

komen kerkgangers in beeld, alhoewel in principe alleen 

het liturgisch centrum te zien zal zijn. 

Vanwege de pandemie zingen we  tijdelijk slechts één 

vers per lied (z), de andere verzen worden gelezen 

door de voorganger (v) of gespeeld door de organist 

(o). U wordt dringend verzocht op een ingetogen 

wijze te zingen.  

 



Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 433: 1 (z), 4 (z) , 5 (o) 
 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Maleachi 3: 1-5 
Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg 
zal 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 edelsmid, 
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 offergaven 
brengen 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. 5Ik zal naar jullie toe komen om recht te 
spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen 
tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed 
plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en 
tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en 
vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van 
allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van 
de hemelse machten. 
 

   Lied 158b 
 
Lucas 1: 26-38 
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 
stad Nazaret in Galilea, 27naar 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. 
 

 Lied 439:1 (z), 2 (v), 3 (v), 4 (o) 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 910: 1 (z), 2 (z), 3 (v), 4 (v) 
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte:  Vluchtelingenkinderen Griekenland 
2e collecte : Protestantse kerk pastoraat 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder 
vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is. Nog makkelijker: geven via uw smartphone, 
zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 

 
  

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm


1e Collecte: De Kinderwinkel 

Een project van de protestantse wijkgemeente 

van de Marcuskerk en van de Haagse diaconie. De 

Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek 

zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een 

wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. 

In de Kinderwinkel werken twee 

beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de 

wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek 

waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers 

van verschillende afkomst en met verschillende 

(geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. 

De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten 

zoals: kinderinloop, tienerinloop en het bekende 

tienerrestaurant, huiswerkbegeleiding, 

muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties. 

De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een 

woelige buurt.  

2e Collecte: Kerk in Actie - Zending Colombia 

Jeannet Bierman is op uitnodiging van de 

Protestantse Universiteit in Cali op oriëntatiereis 

naar Colombia om te onderzoeken of het mogelijk 

is om daar vanaf het voorjaar aan de slag te gaan. 

De rector van de universiteit en ook andere 

partnerorganisaties van Kerk in Actie willen haar 

laten zien wat op het ogenblik de mogelijkheden 

zijn om les te geven, studenten te begeleiden op 

hun stageplekken en te reizen naar gemeentes 

voor o.a. Bijbelstudie. De samenleving snakt naar 

gerechtigheid en vrede. De vredesakkoorden 

worden niet nageleefd door de huidige regering. 

Met veel groepen, o.a. oecumenische vrouwen- en 

vredesgroepen, heeft Kerk in Aktie al jarenlang 

contact en ook de Universiteit is betrokken bij 

veel van deze initiatieven. Zodra Jeannet terug is 

zal ze graag verslag doen. 

 
Orgelspel  
Bewerking over lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR ONS. 

• 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 leidt 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. 
 

   Lied 745: 1, 2, 4 (z) (staande) 
 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Lied 439 Verwacht de komst des Heren – 
Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. 
Daarna geeft de ouderling aan hoe we de kerk veilig 
kunnen verlaten. 


