
 
 
 

 

  

de vijgentak 

 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over lied 433: Kom tot ons, de wereld wacht 
gevolgd door Nun komm', der Heiden Heiland, BWV 659 -  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 
o:  Wij ontsteken het licht: voor elkaar, voor onszelf,  

voor deze wereld, voor God. 
 
Bij de liturgische bloemschikking 

Ik open mijn ziel 
en vul de schaal van mijn leven 

met verwachting. 
Hul mij in kleuren 

en geuren van groene hoop. 
Ontsteek het eerste licht, 
dat daagt in het Oosten. 

Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar 

in het teken van de vijgenboom; 
nieuw leven breekt door, 

kome wat komt. 
 

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: Tot op het bot van ons bestaan  
 kent Gij ons, God, zijt Gij met ons begaan.  
 Gij deelt in onze nood tot in de engte van de dood.  
g:  GEEF ONS EEN TEKEN,  
 TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL.  
 GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP DEZE PLAATS. 

AMEN. 
 

 Psalm 92: 1, 7 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 437: 1, 3, 5  
 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 29 november 2020,  

1e advent 

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. 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl  

Organist:  Gijsbert Kok  

Ouderling:  Henk Oosten  

Diakenen: Christiaan Scheen, Peter v Leeuwen 

Lector:   Robin Vellinga 

De liederen worden uitsluitend door de zangers 

gezongen; wij verzoeken u dringend niet mee te 

zingen en niet mee te neuriën.  



Moment voor klein en groot 
 

   Projectlied Advent & Kerst 2020 
Tekst: Erik Idema; melodie: lied 767 
1 
Ik heb voor jou een goed bericht: 
De koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht 
en hij zal naast je staan. 

 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Jesaja 63: 19b-64: 8 
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De 
bergen zouden voor u beven. 641Zoals vuur dorre 
twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou 
u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken 
voor u laten beven, 2omdat u de geduchte daden doet 
waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen! 
De bergen zouden voor u beven. Nog nooit is zoiets 
gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit 
een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht. 
4U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig 
handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent 
u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. 
Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we 
worden gered. Wij allen zijn onrein geworden, onze 
gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende 
vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid 
op de wind van ons wangedrag. 6Er is niemand die uw 
naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U 
hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons 
moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen 
wangedrag. Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de 
klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. 
8Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze 
schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij 
zijn toch uw volk? 

 

   Lied 751 
 
Marcus 13: 24-37 
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon 
verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 
25de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse 
machten zullen wankelen. 26Dan zal men de 
Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met 
grote macht en luister. 27Dan zal hij de engelen eropuit 
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken 
bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het 
uiteinde van de hemel.  

28Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken 
uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in 
aantocht is.  29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je 
die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik 
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet 
verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 
31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand weet 
wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de 
engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de 
Vader. 33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet 
wanneer die tijd zal komen. 34Het is als met een man 
die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer 
over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en 
de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 
35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer 
de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de 
nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens 
vroeg. 36Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer 
hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik 
tegen iedereen: wees waakzaam!’  
 

   Lied 333 (3x) 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

 Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande) 
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Kerk in actie - Vluchtelingen Lesbos 
2e collecte: wijkgemeente 
Pianospel 
O kom, o kom, Immanuel (melodie lied 466) 
 
 

 
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 – Vluchtelingenkinderen Griekenland 
(gezamenlijke collecte drie locaties met verdubbeling) 

Duizenden bange kinderen wachten in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn 
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en 
veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? 
De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. 
Samen staan we op omdat we geloven dat deze 
kinderen recht hebben op een beter leven. We kunnen 
hen helpen met voedsel, kleding en onderwijs en 
proberen ze op een betere plek te krijgen. Ook zal 
moeten worden geïnvesteerd in de landen van 
herkomst van deze kinderen voor een betere 
toekomst. 

Waarom een collecte? 
De situatie van de kwetsbare vluchtelingenkinderen 
in Griekenland is nu urgenter dan ooit. Niet alleen op 
Lesbos, maar ook op andere plaatsen waar 
vluchtelingen in Griekenland vaak lange tijd moeten 
wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder 
uitziet. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte 
leefomstandigheden, geweldssituaties en geen 
onderwijs: het overkomt vele duizenden 
vluchtelingen- kinderen. We geloven dat deze 
kinderen recht hebben op een beter leven. Daarom 
wordt in de week van 29 november een landelijke 
actie opgestart waarin huis aan huis zal worden 
gecollecteerd. Om deze actie ook vanuit de kerk te 
ondersteunen collecteren wij vandaag voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Verdubbeling! 
Wij, de diakenen van Den Haag Zuidwest willen dat 
deze collecte een mooi bedrag oplevert voor de 
vluchtelingenkinderen. Daarom bevelen wij deze 
collecte van harte bij U aan en zeggen toe de 
opbrengst van deze collecte te verdubbelen voordat 
de opbrengst aan de diaconie Den Haag wordt 
overdragen. Omdat ook de Diaconie Den Haag heeft 
toegezegd de opbrengst te zullen verdubbelen 
betekent dit dat: 
1 euro door U in de collecte gegeven is 
4 euro voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland!!! 
 

Voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
a: HEER, VERHOOR ONS. 
 
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, 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  

 
 
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. 

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 

 
 

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. 

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. 

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. 
 

a: Onze Vader … 
 

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

   Lam Gods 

  

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

Viering 

 
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) 
 
Delen van de wijn 
v:  De beker van de dankzegging, is de 
 gemeenschap met het bloed van Christus. 

(de wijn wordt gebracht, gemeente blijft zitten) 
 
Orgelspel 
Improvisatie over lied 440: Gaat stillen in den lande 
 
Dankgebed 
 

   Lied 445 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

 
We antwoorden met (gesproken): A-MEN 

 
Orgelspel  
Nun komm', der Heiden Heiland BWV 661 –  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
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