1E ADVENT
PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR

ZONDAG 29 NOVEMBER
DIENST MET BELIJDENIS

Voorganger: ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
Klarinet: Roefke van der Louw
m.m.v. cantorijleden o.l.v. Anneke Jansen
Klokluiden

Orgelspel

Orgel en klarinet:
Adagio

F. V. Krommer - Uit Klarinetconcert op. 36:

Welkom en mededelingen
-allen gaan staan-

Psalm 25b
Refrein
Houd mij in leven, wees gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U
1. Omdat Gij zijt zoals gij zijt
Zie naar mij om en wees mij genadig
Want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
2. Zijt Gij het Heer, die komen zal
Of moeten wij een ander verwachten
Heer mijn God ik ben zeker van U
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

3. Geeft Gij uw woord aan deze wereld
Gij zijt mijn lied, de God van vreugde
Naar u gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Votum 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 zitten-

Lied 463: 1 en 2
Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!
Gebed
Kyrie - W. Van Belle

Gebed van de zondag
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen
gaan naar de nevendienst
Orgel en klarinet:

F. Poulenc - Romanza

Bijbellezing: Jesaja 63: 18 - 64: 1-8
Jesaja vraagt of God naar de aarde komt
Heer, kom toch uit de hemel naar beneden! Als u komt, zal iedereen
schrikken. Zelfs de bergen zullen beven!
641Als u komt, zullen de vijanden weten hoe machtig u bent. U zult
komen als een vuur dat takken laat branden, een vuur dat water laat
koken! Als u komt, zullen de volken beven van angst. 2Want u zult
grote wonderen doen. Wonderen waar wij niet meer op durfden te
hopen. Als u uit de hemel komt, zullen ook de bergen beven.
3
Nog nooit is er zoiets gebeurd. Nog nooit heeft iemand zoiets
gehoord. U helpt mensen die op u vertrouwen. Nog nooit heeft een
god zoiets gedaan.
4
U komt naar mensen toe die goed willen leven. U helpt goede en
eerlijke mensen, die dicht bij u willen leven.
Maar nu bent u kwaad op ons, omdat wij alles verkeerd gedaan
hebben. Waren we maar dicht bij u gebleven, dan zouden we gered
zijn!
5
Wij hebben niet gedaan wat u wilt. Alles wat we doen, is slecht. We
zijn onrein geworden. We zijn bij u weggegaan, als dorre bladeren
die ver weg waaien in de wind.
6 Niemand van ons zoekt meer naar u, niemand vraagt u nog om
hulp. U verbergt u voor ons. U hebt ons in de steek gelaten, en nu
zijn we ver bij u vandaan.
7
Heer, u bent onze vader, u hebt ons gemaakt! U hebt ons gevormd,
zoals een pottenbakker iets moois vormt uit klei. 8Wees niet langer

kwaad op ons. Denk niet langer aan alles wat we verkeerd gedaan
hebben. Kijk naar ons! Wij zijn toch uw volk?
Lied:

Lied van nieuw begin (tekst: H. Oosterhuis, melodie T. Oosterhuis)

Leliën draagt de woestijn
harten, vat moed,
rozen dragen de rotsen.
slapende handen.
Lente staat op je drempel.
open
Leven begint opnieuw,
wankelmoedigen, hoort.

Bevende

Hij slaat bronnen,
wordt recht.
ontbindt tongen, zangen, rivieren.
wordt een akker.
Water welt aan je voeten
woorden vermogen,
en geen leeuw op je weg.
voor jou.

Kromme, jij

strek je,
Dove oren, ga

Woeste jij
Wat geen
aarde, vrede

Oude mensen, vrees niet –
jong mens, wat zal het worden?
Zomertuinen aan zee.
Liefde lichaam van zon.
Bijbellezing:
Marcus 13: 24-37
24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd
worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de
hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men
de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht

en luister. 27 Dan 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.
28 Leer 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. 31 Hemel en aarde zullen
verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32 Niemand
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. 34 Het 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. 35 Wees 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. 36 Laat hij jullie niet
slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie
zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
Lied:

751: 1, 3 (door allen gesproken) en 5
1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
2. Wie waakt er als een trouwe knecht
Zijn meester toegedaan,
Dat als de Heer komt om zijn recht
Hij voor Hem kan bestaan?

3. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.
Overdenking
Orgel en klarinet:

L. Spohr - uit Klarinet Konzert 1: Adagio

GELOOFSBELIJDENIS

Inleiding
Wij zijn niet de eersten die met elkaar proberen om de weg van het
geloof te gaan. Vele mannen en vrouwen gingen ons al voor.
Zoekend naar een manier van leven en samenleven in liefde, vrede,
waarheid en rechtvaardigheid.
Ook wij weten ons vandaag door God geroepen om leerlingen van
Christus te zijn. Wij weten ons geroepen Hem te volgen op zijn weg
van grenzeloze verbondenheid met God en met elkaar. Wij weten
ons geroepen door Zijn Geest om ons te laten vernieuwen, om onze
oude mens af te leggen en de nieuwe mens in Christus aan te doen.
Wij geloven dat wij door God bij onze naam zijn geroepen en weten
ons door Hem met een nieuwe naam genoemd.
Deze verbondenheid tussen God en ons wordt in de kerk
bekrachtigd in de doop en het afleggen van geloofsbelijdenis.
Vandaag zijn wij dan ook hier om ons geloof opnieuw te belijden
en getuige te zijn van hoe Elise, Erik en Sarah in ons midden zullen
uitspreken dat zij zich met God en aan God verbonden weten en
zijn zegen over hun leven willen ontvangen.

Presentatie
ouderling:

Om hun doop te beamen en hun
geloof te belijden zijn hier in Gods
huis Elise van Utenhove, Erik van
Utenhove en Sarah de Klerk.

-De geloofsleerlingen komen naar voren-

voorganger:
geloofsleerlingen:

Verlangen jullie jullie doop te
beamen en jullie geloof te belijden?
Ja, dat verlangen wij.

Persoonlijke getuigenissen

Belijdenis, afwending en toewending
- allen staan-

voorganger:
Jullie die vandaag jullie doop willen beamen
en u allen die uw doop wilt gedenken,
Wilt u zich afwenden van alles om ons heen wat
kwaad is en niet aan Gods liefde en recht
beantwoordt?
En wilt u zich toewenden naar Christus en naar Zijn
Rijk dat komt?
Ja, dat wil ik.
Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en
Verlosser?
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze
gekruisigde en opgestane Heer

Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven
vernieuwt?
Ja, ik geloof.
-allen gaan zitten, de geloofsleerlingen blijven staan-

Gebed en handoplegging
voorganger:
Laat ons bidden.
…gebedsstilte…
Eeuwige, onze God,
geef hen die uw naam belijden
en hun doop beamen
de gaven van uw heilige Geest,
opdat zij veel vrucht dragen.
U komt de heerlijkheid toe,
Vader, Zoon en heilige Geest,
nu en in eeuwigheid. Amen.
(geloofsleerlingen komen een voor een naar voren en knielen. De voorganger legt
ze één over één de handen op)

voorganger:
geloofsleerling:
voorganger:
Heilige Geest.

… je bent een kind van God,
getekend met het kruis van Christus.
Amen
Wees gezegend met de gave van de

Geloften
Je bent gedoopt met water en Geest
Om voortaan Christus te volgen

En met heel de kerk te belijden
Dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.
Wil je dan aandeel hebben
In de gemeenschap die samengeroepen is
Rond de Schriften en de Tafel
Met lofzang en gebed,
En wil je je ontfermen
Over elke levende ziel die God tot je zendt?
geloofsleerling:

Ja, dat wil ik.

Verwelkoming (allen staan)
Gemeente, draag hen die belijdenis van het geloof hebben
afgelegd
en ga met hen de weg van het Koninkrijk
Welkom kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd in ons midden.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
…wij brengen elkaar de vredegroet…
Loflied: Ik geloof in mijn God: 1, 2 en 4
1. Ik geloof in mijn God als de kracht,
Die het licht ontsteekt, waar het duister is,
Die weer glans aanbrengt, waar geen luister is
Die een vuurvlam is in de nacht.
2. Ik geloof in mijn God als de bron,
Van waaruit alles leeft wat geboren is,

Die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
Die het woord sprak, waarmee het begon.
3. Ik geloof in mijn God als de stem,
Die de wereld naar toekomst en vrede leidt
En het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
Van geloof, hoop en liefde door Hem.

Gebeden – stil gebed – onze Vader
Lied 440: 1, 2 en 4
1 Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
2 Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

4 Weest onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

Heenzending en Zegen
-allen gaan staan-

Bezinningsoefening Advent
Persoonlijk

Maatschappelijk

Kosmisch

liefde
trouw
gerechtigheid

Collecte:
Na afloop is er een gezamenlijke collecte, waarvan de opbrengst
gelijkelijk verdeeld wordt tussen de Diaconie en de Kerk. U kunt uw
gaven na afloop van dienst geven in de daarvoor bestemde schalen.
U kunt ook per Scipio-app betalen of per overboeking op rekening
NL34RABO0373732198 tnv de Protestantse Gemeente te Wassenaar
Diaconaal doel van deze week is:
Kerk in Actie; Sulawesi
Doel Kerk:
Jeugdwerk

