Orde van dienst
zondag 19 december 2021
vierde zondag van advent

Aan deze dienst werken mee:
ds. Klaas Holwerda, voorganger
Jo van Beusekom, orgel, piano, zang
Jan Marten de Vries, cantor
Ina Feitsma, lector
Piet vd Zaken, citer
Gerrit Visser, ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Orgelspel: Johann Pachelbel, Partita over de melodie van "Nu daagt het in het
Oosten"

(consistoriegebed)
- de gemeente gaat staan Intochtspsalm: Psalm 19
Antifoon: 1 voorzang, 2 allen
Een tent heeft hij opgeslagen voor de zon, de held die vrolijk voort rent op zijn weg

Psalm 19, 2-7 (NBV)
2

De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4
Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
5
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
6
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voort rent op zijn weg.
7
Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.

Antifoon: allen
Een tent heeft hij opgeslagen voor de zon, de held die vrolijk voort rent op zijn weg
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Psalm 19, 8-15 (NBV)
8

De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9
De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
10
Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
11
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
12
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13
Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.
14
Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Antifoon: allen
Een tent heeft hij opgeslagen voor de zon, de held die vrolijk voort rent op zijn weg

- vier adventskaarsen worden aangestoken -

3

Bemoediging
voorg: Onze hulp in de Naam van de Ene
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
voorg: Dauw, hemel van omhoog,
allen: DAT DE WOLKEN RECHT REGENEN.
- de gemeente gaat zitten, de tafelkaarsen worden aangestoken -

Gebed om ontferming: Liedboek 463: 1, 5, 6, 7, 8
(met een voorspel op de citer)
ROND HET WOORD
Groet
voorg:
allen:

De Ene met u allen!
ZIJN VREDE MET U!

Gebed van de dag
voorg: Wek uw kracht
en kom bevrijden
Sta bij wie zonder hulp
en zonder hoop zijn.
1 voorzang, 2 allen
Wek uw kracht, wek uw kracht en kom bevrijden.

Evangelielezing: Lucas 1, 57-80 (vertaling: Klaas Holwerda)
57 Maar voor Elisabet werd de tijd van haar baren vervuld;
ze bracht een zoon voort.
58 De omwonenden en haar verwanten hoorden
dat de Heer zijn barmhartigheid aan haar groot gemaakt had;
ze verheugden zich met haar.
59 Het gebeurde op de achtste dag:
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ze kwamen het kindje besnijden
en riepen hem bij de naam van zijn vader: Zacharias.
60 Zijn moeder antwoordde:
Nee, hij zal Johannes heten.
61 Ze zeiden tot haar:
Niemand uit jouw verwanten wordt met die naam geroepen.
62 Ze beduidden zijn vader
hoe hij wilde dat hij zou heten.
63 Hij vroeg om een schrijfplankje
en schreef:
Johannes is zijn naam.
Allen verwonderden zich.
64 Op slag werd zijn mond geopend en ook zijn tong:
Hij sprak en zegende God.
65 Het gebeurde:
huiver over al hun omwonenden;
in heel het bergland van Judea werden al deze spreuken besproken.
66 Allen die het hoorden sloten ze in hun hart;
ze zeiden:
Wat zal er van dit kindje worden?
Want de hand van de Heer was met hem.
67 Zijn vader Zacharias werd vervuld met heilige geest;
hij profeteerde:
68
Gezegend de Heer, de God van Israël;
hij zag om naar zijn volk en voldeed de losprijs,
69
hij wekte ons een hoorn van redding
In het huis van zijn kind David.
70
Zoals hij sprak door de mond van de heiligen,
van oudsher zijn profeten:
71
redding van onze vijanden
en uit de hand allen die ons haten
72
door barmhartigheid te doen aan onze voorouders
en zijn heilig verbond te gedenken,
73
de eed die hij zwoer aan onze vader Abraham
om ons te geven
74
zonder huiver en uit de hand van vijanden ontrukt
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75
76
77
78
79

hem te dienen
in oprechtheid en rechtvaardigheid
voor zijn aangezicht, al onze dagen.
En jij, kindje, bent als profeet van de hoogste geroepen,
want je zult voor het aangezicht van de Heer uit gaan
om zijn wegen te bereiden,
om zijn volk ervaring van redding te geven
in ontslag van misstappen,
door de innerlijke barmhartigheid van onze God,
waarmee de opgaande zon van omhoog naar ons zal omzien,
door te verschijnen aan wie neerzitten in duister en schaduw van dood,

om onze voeten te leiden naar de weg van vrede.
80 Het kindje groeide op
en werd sterk in geest;
hij was in woestijnen
tot de dag van zijn aanstelling bij Israël.

Acclamatie: Liedboek 433: 2, 5
Overweging
Muziek: ‘Nu daagt het in het oosten’ (citer)
Lied: Liedboek 453: 1, 2
GEBEDEN EN GAVEN
dankgebed en voorbeden, afgesloten met
voorg: …… zo bidden wij:
allen: Kom Heer, en wacht niet langer.
stil gebed
Onze Vader: Liedboek 369b (gezongen)
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Mededelingen:
Voor collectedoelen; zie laatste pagina’s

Slotlied: (staande) Liedboek 437
Zegen

beantwoord met

allen
Orgelspel : Dieterich Buxtehude, Wie schön leuchtet der Morgenstern

Agenda
Woensdag 22 dec.

Donderdag 23 dec.

10.00 - 12.00

Open Inloop en Open Kerk

12.30 - 13.00

Middaggebed

15.00 - 16.00

Kerstfeest voor de kinderen

10.30 - 11.30

Kleine Bijbelkring

17.00 ?

Kerstmaaltijd (aanmelden bij Martin de
Koning, tel. 6715328)
Kerstnacht, met ds. Klaas Holwerda, muziek
en zang olv JM de Vries, met o.m. Itzel
Medecigo
Kerstochtend in de Willem, met ds. Nelly
Versteeg
Gezellige middag met muziek, spelletjes en
een kleine maaltijd

Vrijdag 24 dec.

21.30

Zaterdag 25 dec.

10.00

Zondag 26 dec.

14.00 - 16.45
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1e collecte: Wijkdiaconie (W)
2e collecte: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst (U7)
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n
zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel
van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk. In de Kerst-Challenge kruipen de jongeren in de huid van
bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het
bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God
zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een
leven van vrede mogelijk maakt.
Offerblok bij de uitgang: voor het eigen wijkwerk.
Wilt u een financiële bijdrage doen aan de Willem de Zwijgerkerk of de
wijkdiakonie, dan is dit mogelijk met het volgende banknummers:
-NL77 INGB 000 8082 226 t.n.v. Diakonie Willem de Zwijgerkerk (1e col),
-NL28 INGB 000 5084 450 t.n.v. Protestantse kerk Amsterdam Willem de
Zwijgerkerk (2e col)
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