
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Partita over psalm 80 – Gijsbert Kok  
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 433: 1 
 
Bij de liturgische bloemschikking 

Ik open mijn ziel 
en vul de schaal van mijn leven 

met verlangen. 
Hul mij in kleuren 

en geuren van feestelijk wit. 
Ontsteek het tweede licht, 
dat reikt naar het Westen.. 

Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar 

in het teken van de witte bloesem; 
gerechtigheid breekt door, 
hoe kronkelig ook de weg. 

 
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: God, in uw licht staan wij onwennig.  

` Wie zijn wij dat Gij ons roept,  

 dat Gij ons vinden wilt?  

G:  MAAK ONS DIENSTBAAR  DOOR UW WOORD  

 MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN. 
 

 Psalm 80: 1, 2 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoordt de zanggroep met: 

  Lied 301e 
 

   Lied 442: 1, 2 
 
Moment voor klein en groot 
 

   Projectlied Advent & Kerst 2020 
Tekst: Erik Idema; melodie: lied 767 
1 
Ik heb voor jou een goed bericht: 
De koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht 
en hij zal naast je staan. 
 
2 
En luister goed, er komt nog meer. 
Een stem roept in het rond: 
‘Hij is dichtbij, de grote Heer. 
Maak ruimte als hij komt!’ 

 

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 40: 1-11 
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2Spreek 
Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar 
slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de 
hand van de HEER heeft ontvangen. 3Hoor, een stem 
roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 4Laat elke 
vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige 
dalen.  
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 6 december 2020,  

2e advent 

De liturgische kleur in de tijd van Advent is paars, 

de kleur die soberheid en inkeer uitdrukt en past bij 

de voorbereiding op de komst van de Christus. 

Voorganger: Ds Michiel Aten  

Organist:  Vincent Hildebrandt  

Ouderling:  Petra Oudshoorn 

Diakenen: Joke Molenkamp 

Lector:   Ger van Vliet 

De liederen worden uitsluitend door de zangers 

gezongen; wij verzoeken u dringend niet mee te 

zingen en niet mee te neuriën.  



5De luister van de HEER zal zich openbaren voor het 
oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6Hoor, 
een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou 
ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een 
veldbloem. 7Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras 
is dit volk.’ 8Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je 
stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je 
stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier 
jullie God!’ 10Ziehier God, de HEER! Hij komt met 
kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, 
zijn beloning gaat voor hem uit. 11Als een herder weidt 
hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij 
koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 

 

   Lied 315: 1, 3 
 
Johannes 1: 19-28 
en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: 
‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en 
verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen 
vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben 
ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 
22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten 
antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd 
hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de 
stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van 
de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De 
afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën 
kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u 
niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 
26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in 
uw midden is iemand die u niet kent, 27hij die na mij 
komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn 
sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan 
de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 

 

   Lied 528: 1, 3, 5 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

 Lied 441: 1, 5, 6  
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Kerk in actie - Kinderen in de knel 
2e collecte wijkgemeente 
Orgelspel 
Nun komm der heiden Heiland (lied 433) –  
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
 
 

 
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder 
vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is. 
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 
 
 

 
1e Collecte:  Kerk in actie –  
“Kinderen betrekken bij diaconaat” 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, 
op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op 
een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd 
miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk 
in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in 
Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in 
Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale 
rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met 
verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen 
ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen 
voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij 
diaconaat. Helpt u mee om de kinderen al op jonge leeftijd 
enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.? 
 

 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
a: HEER, VERHOOR ONS. 

• 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 745: 1, 2, 3, 4, 5 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Nun komm der heiden Heiland (lied 433) –  
Johann Pachelbel (1653-1706) 

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm

