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DORPSKERK WASSENAAR
ZONDAG 30 DECEMBER 2018
GEZAMENLIJKE DIENST VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR
BELIJDENIS

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel
stilte
Na binnenkomst van David Hess zingen allen staande:
Gezang 971: 1 en 2 - Zing een nieuw lied voor God de Here, pagina
1508

3

2. God wil aan ons tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen / en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om ons zelve gaan.
Votum en groet
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
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 zittenGebed
Orgel en Viool: Uit Sonate VI BWV 1019 - Vivace
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
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DE HEILIGE SCHRIFT
Lucas 2: 25 – 38 - uit de Statenvertaling (editie 1977) gelezen door
Marit Alberts-Hess
25En

ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en
deze mens was rechtvaardig en godvrezend; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. 26En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien
zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. 27En hij kwam door de
Geest in de tempel. En toen de ouders het Kindeke Jezus inbrachten,
om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; 28Zo nam hij Het in zijn
armen, en loofde God, en zeide: 29Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht
gaan in vrede naar Uw woord;
30Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;
32Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw
volk Israël.
33En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van
Hem gezegd werd. 34En Simeon zegende hen, en zeide tot Maria, Zijn
moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in
Israël, en tot een teken, dat weersproken zal worden. 35(En ook een
zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten
geopenbaard worden.
Gezang 159 a: 1 en 2 – Nu is het woord gezegd, pagina 443
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2. Gij hebt opgericht
voor aller aangezicht,

een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.
36En

er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de
stam van Aser; deze was tot grote ouderdom gekomen, die met haar
man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. 37En zij was een
weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, die niet uit de tempel week,
met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. 38En deze, in die
zelfde ure daarbij komende, heeft eveneens de Heere beleden, en sprak
van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
Gezang 489: 1 en 2 – Komt ons in diepe nacht ter ore, pagina 912
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2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Overdenking
Orgel en Viool: Uit Sonate VI BWV 1019 – Adagio
DE OPENBARE BELIJDENIS BELIJDENIS DES GELOOFS
David Hess leest de brief die hij onlangs schreef:
De vraag bij de belijdenis:
Belijd je dat je je vertrouwen stelt in God, onze Vader, Reisgenoot in je
leven, Jezus Christus onze Heer en in de Heilige Geest, die ons leven
vernieuwt? En wil je als lidmaat in de Kerk ook werkelijk medewerken
aan de bouw en de voortgang van de Gemeente van Jezus Christus?
…
V: De God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jacob, voor
Wiens aangezicht je deze belijdenis hebt uitgesproken, geve je de
kracht om te allen tijde je daaraan te houden, je nimmer daarvoor te
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schamen en kracht te putten in gemeenschap met allen, die zich vasthouden in het geloof van God in ons.
Ontsteken van de doopkaars door Philip Hess
Handoplegging en belijdenistekst
Vioolsolo Sonate I BWV 1001 – Adagio
- allen staanVg: Nu vraag ik u, die als Gemeente die David Hess als lidmaat in uw
midden heeft opgenomen:
Belooft gij hem, die in uw midden is gekomen en verkozen heeft als
lidmaat onder ons te zijn te helpen bij zijn geloof en hem in uw voorbeden te gedenken?
Wat is hierop uw antwoord?
Gm: JA
Vg: Daartoe sterke ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: AMEN!
-allen zittenOrgel en Viool: Uit Sonate VI BWV 1019 – Allegro
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation;
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but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory,
for ever and ever.
Amen.
Inzameling van de gaven
-allen staanGezang 518: 1, 5, 6 en 7
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5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt
heeft mij uw liefde aangeraakt,
mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid.
Ik treed Hem zingend nader.
Hij de
mijne,
die het leven
mij zal geven
hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.
6. Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen,
voor de Here,
die de koning is der ere.
7. Hoe is Hij mij zo innig na,
de alfa en de omega,
mijn hart doet hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
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opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen,
amen,
kom mij troosten
allerschoonste,
mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here
Zegen – the blessing of St Patrick
May the Lord go before you to show you the way.
May the Lord follow you to embrace you and protect you from danger.
May the Lord be among you to catch you when you fall.
May the Lord be in you to comfort you when you grieve.
May the Lord surround you like a wall when others attack you.
May the Lord be above you to bless you.
Gemeente zingt: (uit gezang 429 c het ‘amen’ pag. 830)

Orgelspel

Voorganger in deze dienst is Ds Deodaat van der Boon. Het orgel wordt
bespeeld door Rijk Jansen. Muzikale medewerking wordt verleend door
Irina Simon-Renes, viool.
In deze gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Wassenaar
doet David Florian Hess belijdenis. Na afloop van de kerkdienst kunt u
hem voor in de kerk de hand drukken. Natuurlijk is er ook gelegenheid
om na te praten en elkaar te ontmoeten bij de koffie. Deze staat klaar
in de Zuider-zijbeuk van de kerk.
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Diaconale collecte: het plaatselijk diaconaal werk.
De opbrengst van de diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor
één van de kerntaken van de diaconie: het maatschappelijk werk van
onze kerk. De toegang tot voorzieningen van overheidswege is in de
afgelopen jaren steeds moeilijker geworden, hetgeen zijn weerslag
heeft op hen die het door omstandigheden toch al minder troffen. Dat
heeft er inmiddels toe geleid dat er vaker dan tot dusver op de diaconie
een beroep wordt gedaan om de helpende hand te bieden. zorg. Om
deze zogenaamde “ stille hulp” mogelijk te maken, is Uw financiële
steun nodig.
Mocht U voorkeur hebben Uw gift per bank over te maken, dan kan dit
op IBAN NL 95RABO 0128 0850 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wassenaar onder vermelding van “ stille hulp”.
Contactpersoon: Suzanne Spruijt ( Kievietkerk).
De afbeelding op de voorzijde van de orde van deinst is een kopie van een schilderij van
Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669
De lofzang van Simeon (1669) olieverf op doek (99 × 80 cm) — 1669
Nationalmuseum, Stockholm
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