DORPSKERK WASSENAAR

ZONDAG 2 DECEMBER 2018
I ADVENT
DIENST VAN WOORD EN TAFEL
Klokluiden
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel
De cantorij zingt met de gemeente gezang 206 – De zon gaat
op in gouden schijn:
Cantorij: vers 1 en 2 – Allen: 3 en 4 Tijdens het zingen van dit lied wordt de eerste kaars van
Advent wordt aangestoken
Stilte
-allen staanBemoediging en groet
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
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Vg:
Gm:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
Amen

-allen gaan zittenKYRIË-gebed
Vg:
Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze
wereld. Laat ons bidden:
Zo bidden wij samen:
De Cantorij zingt met de Gemeente: Gezang 206: – O Here
God, sla op ons acht, pagina 517
Cantorij: vers 5 – Allen 6 en 7De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de Paaskaars
Cantorij zingt – woorden Andries Govaert – Muziek Maurice Pirenne
“Gezegend de lezer, gezegend wie hore wat God voor ogen
staat, dat wij ter harte nemen wat hier klinkt, want de tijd
dringt”
DE HEILIGE SCHRIFT
Psalm 50 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007)
1Een

psalm van Asaf.
De God der goden, de HEER,
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.
2Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.
3Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor hem uit,
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rondom hem wervelt een storm.
4Hij roept de hemel op, daar boven,
en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:
5‘Breng mijn getrouwen vóór mij,
die zich met offers aan mij verbinden.’
6De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
hijzelf treedt op als rechter. sela
7‘Luister, mijn volk, ik ga spreken,
Israël, ik ga tegen je getuigen,
ik, God, je eigen God.
8Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor mij het offervuur.
9Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig,
noch de bokken uit je kooien.
10Mij behoren de dieren van het woud,
de beesten op duizenden bergen,
11ik ken alle vogels van het gebergte,
wat beweegt in het veld is van mij.
12Had ik honger, ik zou het je niet zeggen,
van mij is de wereld en wat daar leeft.
13Eet ik soms het vlees van stieren
of drink ik het bloed van bokken?
14Breng God een dankoffer
en doe wat je de Allerhoogste belooft.
15Roep mij te hulp in tijden van nood,
ik zal je redden, en je zult mij eren.’
16Maar tot wie kwaad doet zegt God:
‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
en mijn verbond in de mond neemt?
17Je haat het als ik je terechtwijs,
mijn woorden schuif je terzijde.
18Zie je een dief, je loopt met hem mee,
en bij overspeligen ben je thuis.
19Je gebruikt je mond voor lastertaal
en verbindt je tong aan bedrog.
20Je getuigt tegen je eigen broer,
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werpt een smet op de zoon van je moeder.
21Zou ik dan zwijgen bij wat je doet,
je denkt toch niet dat ik ben als jij?
Ik klaag je aan, ik som je wandaden op.
22Begrijp dit goed, jullie die God vergeten,
of ik verscheur je, en er is niemand die redt:
23wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’
Psalm 25: 1 en 2 – Heer, ik hef mijn hart en handen, pagina
77
Lucas 21: 25 – 28 ( uit de vertaling van het NBG 2004/
2007)
25Dan

zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de
sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor
het gebulder en het geweld van de zee; 26de mensen worden
onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met
macht en grote luister. 28Wanneer dat alles staat te gebeuren,
richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
Psalm 25: 10 – Mogen mij toch steeds behoeden, pagina 79
Overdenking
De cantorij zing met de gemeente gezang 433: -Kom tot ons,
de wereld wacht
Cantorij: vers 1 - Allen : vers 2 – Cantorij: vers 3 – Allen:
vers 4 en 5
Voorbeden en stil gebed
Inzameling van de gaven
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Gezang 972: 1, 2, 3 – Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, pagina 1509
DIENST VAN DE TAFEL
Nodigingswoorden
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

De Heer zij met u
En met uw geest.
Verheft uw harten
Wij hebben ze bij de Heer.
Laten wij dank brengen aan de Heer.
Dat is waardig en goed.

Voorganger: Wij danken U, God, door uw geliefde Zoon Jezus Christus, die U, toen de volheid der tijden gekomen was,
tot ons gezonden hebt als Redder en Verlosser en als Verkondiger van uw wil. Die, om uw wil te volbrengen en ons te maken tot uw uitverkoren, heilig volk, zijn handen uitstrekte
toen Hij voor ons leed.
Die, in de nacht dat Hij vrijwillig het lijden op zich nam om
de dood zijn macht te ontnemen en de opstanding aan het
licht te brengen, het brood nam, U dankte en sprak: ‘Neemt,
eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt.’ Eveneens
nam Hij de beker en sprak: ‘Drinkt allen hieruit, dit is mijn
bloed dat voor u vergoten wordt. Zo dikwijls gij dit doet, doet
het tot mijn gedachtenis.’
Daarom, zijn dood en opstanding gedenkend, komen wij tot
U met dit brood en deze beker, en wij bidden U uw Heilige
Geest neer te zenden op de gaven van uw Kerk. Verzamel
haar tot eenheid, en geef dat allen die deze gaven ontvangen,
vervuld worden met de Heilige Geest, ter versterking van
hun geloof.
Zo zullen wij U loven en verheerlijken door uw Zoon Jezus
Christus, door wie de heerlijkheid en eer is aan de Vader, de
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Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen.
Bidden wij samen het gebed des Heren
Gezang 369B – Onze Vader in de hemel, pagina 740
Instellingswoorden
Delen van brood en wijn
Dankzegging - Psalm 34: 2 - 5
2De

HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
3Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
4Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
-allen staanGezang 440: 1 en 2 – Ga, stillen in den lande, pagina 845
, Zegen

Orgelspel

Voorganger in deze dienst is Ds Deodaat van der Boon. Het orgel
wordt bespeeld door Rijk Jansen.
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Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om even na te
praten bij een kopje koffie.
De diaconale collecte
Toegang tot zorg

is

voor

Dokters

van

de

Wereld.

Dokters van de Wereld zet zich o.a. in Nederland in voor het recht
op gezondheid en de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige
verblijfspapieren. Gezondheidszorg is een internationaal erkend
mensenrecht dat ook bij wet in Nederland is vastgelegd. Voor mensen zonder verblijfspapieren blijkt het in de praktijk echter lastig
om zonder bemiddeling medische zorg te krijgen. Het niet of te laat
ontvangen van medisch noodzakelijke zorg brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt voor mensen die extra kwetsbaar zijn
zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, kinderen en mensen
met psychische problemen. Maar ook voor andere ongedocumenteerde migranten. www.doktersvandewereld.org
De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters en de derde collecte is voor het pastoraat

BIJ DE VOORZIJDE VAN DEZE ORDE VAN DIENST:
BIJ DE DORPSKERK IN BLARICUM STAAT HET BRONZEN BEELD VAN DE
ROEPER. DIT BEELD IS VAN DE HAND VAN CARLA KAMPHUIS-MEIJER,
AAN DE VOET VAN HET BEELD STAAT TE LEZEN: DS JAN RINZEMA,
“ZULLEN DE GOEDEN SPREKEN? ” : HOUD MOED, STA OP, HIJ ROEPT
U” (MARCUS 10: 9)
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