Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 28 november 2021,
1e advent

Voorbereiding
Orgelspel
Nun komm, der Heiden Heiland (lied 433) BWV 569 –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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.

Verwelkoming

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organisten: Gijsbert Kok & Henk Lemckert

Bemoediging en toenadering (staande)
o: In vertrouwen roepen wij
de Naam van de Eeuwige:
a: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU.
v: Wij zijn de eersten niet die de Eeuwige roepen.
a: GODS WOORDEN SPREKEN OOK TOT ONS:
v: Ben je oud en durf je niets meer te verwachten?
a: WEES NIET BANG!
v: Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen!
a: ER IS GOED NIEUWS VOOR JOU EN MIJ.
v: Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen!
a: DE EEUWIGE TREKT ZICH ONS LOT AAN. AMEN.

Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Rianne van Deursen
Paul van Gijzen, Christiaan Scheen
Marja Hoet

Deze dienst wordt op internet uitgezonden. 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.

De kaarsen worden aangestoken.
Lied 444: 1 (v), 2 (z)
Bij de liturgische bloemschikking
We zijn stil en openen ons hart voor God

Lied 25a: 1 (v), 2 (z)
Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Lied 463: 1 (o), 2 (v), 5 (z)

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

Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
- Morgenlicht –
vol verwachting.

Maleachi 3: 23-24
23Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot
is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet
Elia, 24en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich
verzoenen met hun kinderen en kinderen zich
verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land
volledig moeten vernietigen.
Lied 439: 1 (v), 2 (z)

Lucas 1: 5-25
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een
priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet,
stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig
in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven,
geheel volgens de geboden en wetten van de
Heer. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was
om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens
het gebruik van de priesters geloot en werd
Zacharias aangewezen om het reukoffer op te
dragen in het heiligdom van de Heer. 10De
samengestroomde menigte bleef buiten staan
bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens
verscheen hem een engel van de Heer, die aan de
rechterkant van het reukofferaltaar stond.
12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel
en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel
zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed
is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon
baren, en je moet hem Johannes noemen.
14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en
velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de
Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal
vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog
in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen
uit het volk van Israël naar de Heer, hun God,
terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de
geest en de kracht van Elia, om ouders met hun
kinderen te verzoenen en om van zondaars
rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer
een volk gereedmaken.’18Zacharias vroeg aan de
engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben
immers een oude man en ook mijn vrouw is al op
leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die
altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden
om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je
geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op
de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul
je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag
waarop dit alles gaat gebeuren.’
21De menigte stond buiten op Zacharias te
wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij
zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar
buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze
begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had
gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar
spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst
voorbij was, ging hij terug naar huis. 24Korte tijd
later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde
vijf maanden lang in afzondering en zei bij
zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot
aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat
de mensen me niet langer verachten.

Lied 464: 1 (v), 2 (z)
Preek
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis: lied 344 (z)
(staande)

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
2e collecte: Wijkgemeente
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

1e Collecte: Kerk in actie/Werelddiaconaat Moldavië.
Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië
worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun
ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken
troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie.
De kerken en Youth for Christ vangen hen op en
zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd.
Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op
een liefdevolle manier met elkaar kunt omgaan: een
ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Meer
lezen kerkinactie.nl/kerst
Orgelspel
Verwacht de komst des Heren (lied 439) –
Johann Nikolaus Hanff (1665-1711)
Voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a: HEER, VERHOOR ONS.

Nodiging
Tafelgebed
v: De HEER zij met u.
g: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN.
v: Heft uw harten omhoog.
g: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.
v: Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
g: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.
U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen
die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten,
van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers,
en zingen wij U toe:
Sanctus en Benedictus

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.
Maranatha
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Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen
van liefde en hoop.

Zend uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Viering

Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam,
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Breken en delen van brood
v: Het brood dat wij breken is de gemeenschap
met het lichaam van Christus.
(het brood wordt gebracht, gemeente blijft zitten)

Bidden wij met de woorden die Jezus uw zoon,
onze Heer ons leerde:
a: 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

(de wijn wordt gebracht, gemeente blijft zitten)
Orgelspel
Cantico belgica - Samuel Scheidt (1587-1654)
Dankgebed
Lied 655: 1 (z) (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Orgelspel
Praeambulum in F - Maximilian Stadler (1748-1833)

Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij met u allen!
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.
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v:
g:

Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!
WIJ DANKEN U, O GOD!
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Delen van de wijn
v: De beker van de dankzegging, is de
gemeenschap met het bloed van Christus.
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