Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 6 januari 2019
De liturgische kleur in de kersttijd is wit, de kleur
van Christus.

Lied 512: 1, 2, 5, 7 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Lied 520: 1, 2, 6, 7

Voorganger:
Organist:

Ds Michiel Aten
Vincent Hildebrandt

De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Hans Bergwerff
Christiaan Scheen
Jochum Talsma

Woord

Voorbereiding
Orgelspel
Lied 518) – Dietrich Buxtehude (1637-1717)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen)
o: Licht van God, bij u is de bron van het leven,
door uw licht zien wij licht (Psalm 36: 10)
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: Heer onze God, wees hier aanwezig.
Laat ons Uw stem, Uw woord verstaan.
In Uw Zoon zijt Gij ons nabijgekomen.
Hij is Uw licht in onze duisternis.
g: OPEN ONS HART
OM VAN HEM TE KUNNEN GETUIGEN
AAN IEDERE MENS VAN GOEDE WIL. AMEN.
Psalm 72: 1, 4, 7
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Efeziërs 3: 1-12
Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van
Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2U moet toch
wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft
toevertrouwd om de genade door te geven die mij met
het oog op u geschonken is. 3Mij is in een openbaring
het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort
heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich,
wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn
inzicht in dit mysterie van Christus. 5Het is onder
vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar
nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige
apostelen en profeten: 6de heidenen delen door
Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van
hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte,
op grond van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik
een dienaar geworden door de gave van Gods genade,
die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.
8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade
geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke
rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in
het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen
verborgen was in God, de schepper van het al,
werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de
wijsheid van God in al haar schakeringen bekend
worden aan alle vorsten en heersers in de
hemelsferen, 11naar het eeuwenoude plan dat hij
heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12in
wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol
vertrouwen door ons geloof in hem.
Lied 906: 1, 2, 6

Mattheüs 2: 1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens
de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het
Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om
hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig
toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij
riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het
volk samen om aan hen te vragen waar de messias
geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden
ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de
profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent
zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want
uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal
hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten
wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde
hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel
een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij
bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik
erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze
geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg,
gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan
boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze dat
zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze
gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria,
zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te
bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan:
goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom
waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun
land.
Lied 526: 1, 4
Preek
We zijn stil voor God
Lied 903: 1, 2, 3, 6

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Noël – Claude Balbastre (1724-1799)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

•

Onze Vader, gezongen in de vorm van lied 369b
Lied 518: 1, 5, 6, 7 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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Orgelspel
Fuga over Von Himmel hoch (melodie lied 469) J.S. Bach (1685-1750)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

