
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Bewerkingen over lied 423 Nu daagt het in het oosten 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken 

   Kaarsenlied  

 
 
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: Getrouwe God, 

 als grond onder onze voeten 

 bent U ons enig houvast. 

a: NEEM ONS BIJ DE HAND 

 EN LEID ONS VOORT OP DE WEG 

 DIE WIJ MOETEN GAAN. 

o: Versterk ons geloof in Uw hulp. 

a: MAAK ONS BEREIDWILLIG 

 OM ONZE OPDRACHT TE VERVULLEN. AMEN. 

   Psalm 72: 1, 6, 7 (staande) 

 

Korte toelichting op de dienst 

 

Gebed vanwege de nood van de wereld 
beantwoord met:  

 

   Lied 433: 1, 3, 5 
 

Moment voor de kinderen (indien aanwezig) 

 

 Projectlied voor advent 

(tekst: Erik Idema, melodie: lied 469) 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

Zo spreekt de hemel met haar stem 

en het wordt feest in Betlehem. 

 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN 

 
Jesaja 11: 1-10 
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een 
scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2De geest van 
de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en 
inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een 
geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3Hij ademt 
ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op 
uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op 
geruchten. 4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig 
oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk 
vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn 
mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de 
schuldigen.  
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 4 december 2022, 

2e advent 

De advent is een periode van verwachting: wij 
verwachten de komst van onze Heer. Die verwachting 
wordt zichtbaar gemaakt in enkele symbolen: een 
paars antependium, het achterwege laten van het 
Gloria, het branden van twee adventskaarsen en de 
liturgische schikking. 

Voorganger: Ds Thomas Koelewijn  

Organist:  Vincent Hildebrandt  

Ouderling:  Hans Bergwerff 

Diakenen: Maureen Palyama, Paul van Gijzen 

Lector:   Marja Hoet 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 
lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 6 

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een 
panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw 
zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze 
hoeden. 7Een koe en een berin grazen samen, hun 
jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een 
rund. 8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een 
slang. 9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. Want kennis van 
de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem 
van de zee bedekt. 10 Op die dag zal de telg van Isaï als 
een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de 
volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend 
zijn. 
 

   Lied 1009 
 
Mattheus 3: 1-17  
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn 
van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit was de man 
over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem 
roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer 
gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een 
ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij 
voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit 
Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de 
Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich 
door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze 
hun zonden beleden. 7Toen hij zag dat veel farizeeën 
en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen 
hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat 
je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever 
vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen 
zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij 
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan 
uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 
10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere 
boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen. 11Ik doop jullie 
met water als teken van jullie inkeer, maar na mij 
komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs 
niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij 
zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12Hij 
houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer 
reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, 
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om 
door Johannes gedoopt te worden. 14Johannes 
probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik 
zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U 
naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het 
doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en 
al tot vervulling te brengen.’  

Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus gedoopt was 
en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich 
voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif 
op Hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
 

   U komt de lof toe (lied 339a) 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 442 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven  

1e collecte  
Werelddiaconaat 

2e collecte:  
Wijkgemeente 

 

 

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes  
Met de camera van uw smartphone scant u de QR-code, 
er verschijnt dan een link naar de website van de bank 
die u moet aanklikken, u toetst het gewenste bedrag en 
kiest uw bank. U kunt thuis een bedrag overmaken op 
NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag 
Zuidwest o.v.v. het collectedoel, of via GIVT. 
Maar u kunt ook uw bijdrage als vanouds in de 
collectezak deponeren!  
 

1e collecte: Libanon/Jordanië/Irak 
Creëren van banen voor jongeren 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder 
meer terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme 
armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan 
een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, 
omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een 
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar 
personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
Meer lezen kerkinactie.nl/kerst 

 



Orgelspel 
Bewerking over lied 1009 –  
Dick Sanderman (*1956) 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met:  

  

Onze Vader  
die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen. 
 

   Lied 435: 1, 2, 4 (staande) 
 
Heenzending en zegen 
a:  AMEN (gezongen) 
 
Orgelspel  
Koraalbewerking over lied 439:  
Verwacht de komst des Heren -  
Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 
 


