PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR - DORPSKERK

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
2e ADVENT
à la Parisdienst

“Hoe weet je wat God doet?”
Met medewerking van Alicia, Boaz, Coen, Eirlys, Gijs,
Ilonka, Iva, Janique, Louise, Marylène en Sarah
Organist, Rijk Jansen
Voorganger, ds. Pieter van Winden
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Klokluiden
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom
Janique
Janique steekt de twee kaarsen bij de opengeslagen
Bijbel aan
We zingen Lied 906:1,2,3 God is tegenwoordig
Tijdens het zingen van dit lied worden de eerste én
tweede kaars van Advent aangestoken
Stilte
-allen staanBemoediging en groet
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zitten3

Kyrië-gebed
Aansluitend zingen wij Lied 218:1,2,4 Dank U voor
deze nieuwe morgen
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de
Paaskaars
Ilonka leest Openbaring 10
1Ik zag een andere machtige engel uit de hemel
neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was
om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen
waren als zuilen van vuur. 2Hij hield een kleine boekrol
geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee
en zijn linkervoet op het land. 3Hij riep met een luide
stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven
donderslagen hun stem horen. 4Ik wilde opschrijven wat
ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen
mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je
geheimhouden. Schrijf het niet op.’ 5Toen hief de engel
die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand
op naar de hemel. 6Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van
de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met
alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot
in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd!
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Kort interview met Sarah
Muziek
Louise speelt pianomuziek
Marylène draagt “Onweer in het moeras” voor
Naast het vlakke gladde meer
blauw en roze als een maansteen
staat het rechte bos van riet,
elke halm een groene speer,
elke speer staat slank alleen
met een dun vernis van licht.
Licht en schaduw bewegen niet.
In de hemel hangen zware
violet gekleurde wolken.
Niets verraadt de gele schare
vogels, die het riet bevolken.
Dan splijt met een verblindend licht
de hemel open en slaat dicht
met een donderende slag...
Als in een donkre smederij
spatten uit het rieten bos
vonkenregens vogels los
een zwerm van duizend vurige vlerken
stuift geel omhoog in 't sombere zwerk en
een ziedend hoog gezang breekt vrij.
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Mijn hart werd plotseling wit en heet,
't was of ik zelf werd omgesmeed.
Ik heb het angstig ondergaan
ik kwam er sterk en nieuw vandaan.
© M. Vasalis uit: Parken en woestijnen
We zingen Lied 139:1,2 Heer, die mij ziet zoals ik ben
We lezen het Evangelie naar Lucas 3:1-6
1In

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.”’
We zingen Lied 447 Het zal zijn in het laatste der tijden
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Overdenking
We zingen Lied 880:1,2,3,4 Het leven op aarde
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden en stil gebed, samen bidden we het “Onze
Vader”
Inzameling van de gaven
Boaz, Coen en Gijs helpen hierbij
1e collecte voor de diaconie: ondersteuning
voedselbank
2e collecte voor de Protestantse Gemeente
Wassenaar
3e collecte voor kerstversieringen van de kerken
-allen staanWe zingen Lied 416 Ga met God
Zegen

Orgelspel
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Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor
ontmoeting en nagesprek.
Om ongeveer 11.30 gaan de tieners naar Schoolstraat 2
voor nagesprek en lunch.
Daar kijken we terug op deze dienst én we bespreken
met ds. Jilles en ds. Pieter een voorstel voor alle
activiteiten voor kerk en tieners in de komende maanden
van 2019.
Als u wilt reageren op deze dienst dan kan dat. Uw
reactie is van harte welkom bij ds. Pieter van Winden,
0612171113, pieter@interimpredikant.nl
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