Den Haag-Zuidwest
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Orde van Dienst op 27 november 2022,
1e advent
Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk
begint haar nieuwe jaar met een periode van
verwachting, de adventstijd: zij verwacht de komst
van haar Heer. Die verwachting wordt zichtbaar
gemaakt in enkele symbolen: een paars
antependium, het achterwege laten van het Gloria,
het branden van één adventskaars en de liturgische
schikking.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Gijsbert Kok
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Henk Oosten
Christiaan Scheen, Thea Wignand
Ben Goedman

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in
beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten.

Voorbereiding
Orgelspel
Lied 433: Kom tot ons, de wereld wacht –
D. Buxtehude (1637-1707) en J.S. Bach (1685-1750)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken
o: Wij ontsteken het licht:
voor elkaar, voor onszelf, voor deze wereld,
voor God.
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: Goede God, wij komen hier samen
om U te ontmoeten.
a: WEES HIER AANWEZIG
IN DE WOORDEN HIER GESPROKEN
IN DE GAVEN VAN BROOD EN WIJN.
o: Neem ons bij de hand
en leid ons voort op de weg die wij moeten gaan.
a: DOORDRING ONS VAN UW LIEFDE
ZODAT BEGRIP EN GOEDHEID HET WINNEN
VAN VOOROORDEEL EN MISVERSTAND. AMEN.
Lied 25a (staande)

Korte toelichting op de dienst
Gebed vanwege de nood van de wereld
beantwoord met:

Lied 463: 1 (a), 2 (a), 5 (v), 6 (m), 7 (a), 8 (a)
Moment voor de kinderen (indien aanwezig)
Projectlied voor advent
(tekst: Erik Idema, melodie: lied 469)
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN
2 Samuel 11, 1-4a, 5-9, 12c-18, 26-27

Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen
gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het
leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers,
om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf
bleef hij in Jeruzalem achter. 2Op een keer stond hij aan het
eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en
weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een
vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te
zien. 3Hij liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is
Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet
Uria.’ 4David liet haar bij zich komen en sliep met haar.
Daarna ging ze terug naar huis. 5Enige tijd later merkte ze
dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David
berichten, 6waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria
naar hem toe te sturen. 7Uria meldde zich op bevel van Joab
bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten
en hoe het er met de oorlog voorstond.

8Vervolgens

zei hij: ‘Ga naar huis en ontspan u wat.’ Toen
Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de
koning mee. 9Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef slapen
in het poortgebouw van het paleis, bij de manschappen van
zijn heer. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag
daarop 13nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde
hem dronken. Toch ging Uria ’s avonds niet naar huis, maar
hij legde zich opnieuw te slapen bij de manschappen van
zijn heer.
14De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij
aan Uria meegaf. 15In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het
hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking,
opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ 16Joab onderzocht
waar de verdediging het sterkst was, en stelde Uria juist
daar op. 17De verdedigers van de stad deden een uitval naar
Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, en
ook Uria vond de dood. 18Joab liet aan David verslag
uitbrengen van de strijd.
26De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was
gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. 27Toen de
rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof.
Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.
In de ogen van de HEER was het wel degelijk slecht wat
David had gedaan.

2 Samuel 12: 1-15, 16, 18a, 20, 24-25
1Hij

stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het
volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in
dezelfde stad, een rijke en een arme. 2De rijke man had heel
veel geiten, schapen en runderen, 3de arme man had niet
meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en
het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van
zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij
had het lief als een dochter. 4Op zekere dag kreeg de rijke
man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart
verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen
of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje
van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5David ontstak
in hevige woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo
waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de
dood. 6Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij
zich zo harteloos heeft gedragen.’ 7Toen zei Natan: ‘Die
man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik was
het die je zalfde tot koning van Israël, Ik was het die je
redde uit de greep van Saul. 8Have en goed van je heer, en
de vrouwen van je heer erbij, heb Ik jou in de schoot
geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb Ik aan
jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal Ik er nog het
een en ander aan toevoegen. 9Waarom heb je dan mijn
geboden veracht door iets te doen dat slecht is in mijn
ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt
hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de
Ammonieten laten vermoorden. 10Welnu, voortaan zullen
moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen,
omdat je Mij hebt geminacht en de vrouw van Uria tot
vrouw hebt genomen. 11Dit zegt de HEER: Je eigen familie
zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten
aanzien dat Ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand
van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op
klaarlichte dag. 12Jij hebt in het diepste geheim gehandeld,
maar Ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël
en in het volle daglicht.’ 13David antwoordde Natan: ‘Ik heb
gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan:

‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. 14Maar
omdat u de HEER diep hebt gekrenkt, zal uw pasgeboren
zoon sterven.’ 15Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof
het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, met een
dodelijke ziekte.
16David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en
legde zich ’s nachts op de grond te slapen. 18Na zeven
dagen stierf het kind. 20David stond van de grond op, nam
een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan.
Hij ging het huis van de HEER binnen en knielde. Daarna
ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen.
24David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en
ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het
kind lief 25en gaf het bij monde van de profeet Natan de
naam Jedidja.

Psalm 51: 1
Mattheüs 21:1-9

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg
kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit 2met de
opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het
binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden
staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij
Me. 3En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De
Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ 4Dit
is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de
profeet gezegd is: 5‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning
is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en
op een veulen, het jong van een lastdier.”’
6De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had
opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen mee,
legden er mantels overheen en Jezus ging erop
zitten. 8Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op
de weg uit, anderen braken takken van de bomen en
spreidden die uit op de weg. 9De talloze mensen die voor
Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen
luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste
hemel!’

U komt de lof toe

Preek
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis: Lied 304b (staande)

Antwoord
Inzameling van de gaven
1e collecte
Werelddiaconaat

2e collecte:
Wijkgemeente

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes
Met de camera van uw smartphone scant u de QR-code,
er verschijnt dan een link naar de website van de bank
die u moet aanklikken, u toetst het gewenste bedrag en
kiest uw bank. U kunt thuis een bedrag overmaken op
NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag
Zuidwest o.v.v. het collectedoel, of via GIVT.
Maar u kunt ook uw bijdrage als vanouds in de
collectezak deponeren!
1e collecte: Columbia
Onderwijs voor werkende kinderen
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten
elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op
in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik,
zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá.
Kinderen werken er op de markt of in op de
vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats.
Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van
Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt
hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere
toekomst te vergroten. Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
Orgelspel
Improvisatie over lied 438:
God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd...
Voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met:

Nodiging
Tafelgebed
v: Verheft uw harten
g: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
v: Laten wij danken de Heer onze God
g: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

U komt onze dank toe, Heer, onze God, overal en altijd.
Gij zijt de onpeilbare diepte van vrede en verzoening.
Gij zijt de onuitsprekelijke zee van de liefde,
en de schenker van alle genegenheid.
Gij openbaart Uw waarheid als een menselijke en
persoonlijke waarachtigheid.
In uw messiaanse geschiedenis ontdekken wij uw
goedheid,
Uw trouw en de rijkdom van Uw genade.
Daarom Heer, scharen wij ons,
bij de heiligen en profeten,
bij de zieners en de zangers,
die Uw lof bezingen voor Uw troon.
We stemmen in
met al die mensen die ons zijn voorgegaan, naar U toe,
en wij zegenen Uw grote Naam:
Sanctus en Benedictus

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in Uw Naam.
In Hem is Uw Woord ons gegeven,
in Hem daalde U af naar mensen in nood,
één en al ontferming.
In Hem kent U het lijden van mensen:
de vernedering, de marteling, de dood,
in Hem hebt Gij de dood en het kwaad overwonnen,
als belofte, dat uiteindelijk de dood al overwonnen is.

a:

Onze Vader

Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij met u allen!
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.
(Wij wensen elkaar de Vrede van God)
Lam Gods (Agnus Deï)

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

v:
g:

Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!
WIJ DANKEN U, O GOD!

Viering
Delen van brood, wijn en druivensap

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, God, en we vragen U:
Zendt Uw Geest op ons neer,
de Geest die mensen verenigt,
over grenzen heen, van taal of belijdenis,
Zendt Uw Geest op ons neer,
die mensen samen doet leven
en samen doet zingen
en die ons de vrede leert,
van Uw heilige Naam.
Samen met alle mensen,
die vanmorgen bijeenkomen in Uw naam,
bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

Orgelspel
Improvisatie over lied 125 (LvK):
O kom, o kom, Immanuël
Dankgebed
Lied 444 (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gezongen): AMEN
Orgelspel
Fuga in G op. 37 nr. 2 –
Felix Mendelssohn (1809-1847)

