Orde van dienst
zondag 5 december 2021

tweede zondag van advent

Aan deze dienst werken mee:
ds Wessel Stoker, voorganger
Jo van Beusekom, orgels en harmonium*
Jan Marten de Vries, cantor, piano en harmonium*
Elianne Ardts, cello
Zanggroep Willem de Zwijgerkerk
Jacqueline v.d. Neut, ouderling van dienst en lector

VOORBEREIDING
Muziek: Cello: Caprice no. 4, Giuseppe Maria dall’Abaco (1710-1805)
consistoriegebed
- de gemeente gaat staan Intochtspsalm: Psalm 80:
Antifoon: 1 voorzang, 2 allen

Psalm 80, 2-7 (NBV)
2 Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
3 aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
4 God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
5 HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
6 U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
7 U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.

Antifoon: allen
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Psalm 80, 8-20 (NBV)
8 God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
9 U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
10 U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
11 De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
12 hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
13 Waarom hebt u zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
14 wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.
15 God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
16 de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat u zelf hebt grootgebracht.
17 Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.
18 Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
19 Dan zullen wij niet van u wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
20 HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Antifoon: allen

- twee adventskaarsen worden aangestoken -
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Bemoediging
voorg: Onze hulp in de Naam van de Ene
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
voorg: Keer ons om naar U, God,
allen: TOON UW GELAAT EN ZIE NAAR ONS OM.
- de gemeente gaat zitten, de tafelkaarsen worden aangestoken -

Gebed om ontferming: Liedboek 463: 1, 3, 6, 7, 8
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 ons bevrijden
van leegte en wanhoop.
Zaai in onze harten
uw woorden van hoop.
1 voorzang, 2 allen

Evangelielezing: Lucas 1, 26-38
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in
Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
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28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd,
de Heer is met je.’
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die
begroeting te betekenen had.
30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn
gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je
moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn
vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’
35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar
hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde
maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’
38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Acclamatie: Liedboek 433: 5
5. Lof zij God in ‘t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Ave Maria: ‘Méditation sur le 1er Prélude de S. Bach’, Charles Gounod
(1818-1893). Origineel, later omgewerkt door de componist tot het ons
bekende ‘Ave Maria’.

Beeldpreek: het ja van Maria en het mysterie van de aankondiging van
Jezus’ geboorte
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Muziek: ‘Prière’, Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Lied: Liedboek 473, 1 allen, 1 (Duits), zanggroep, 2 allen, 3 (Duits)
zanggroep, 3 allen Zetting: Michael Praetorius (1571-1621)

GEBEDEN EN GAVEN
dankgebed en voorbeden, afgesloten met
voorg:
allen:

…… zo bidden wij:

stil gebed
Onze Vader: Liedboek 369b
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
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.
Mededelingen
Voor collectedoelen; zie de bijlage
Slotlied: (staande) Liedboek 439
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Zegen beantwoord met
allen
Zanggroep en piano: ‘Freut euch des Lebens’

Hans G. Nägeli (1773-

1836). Tekst Johann Martin Usteri (1763-1827)
Freut euch des Lebens
Weil noch das Lämpchen glüht,
Pflücket die Rose,
Eh’ sie verblüht!
So mancher schafft sich Sorg’ und Müh,
Sucht Dornen auf, und findet sie,
Und läßt das Veilchen unbemerkt,
Das ihm am Wege blüht.
Freut euch…
*het bespeelde harmonium is een Hohner Organa 30 (ca. 1960).

Collectedoelen :
1e collecte: Wereldhuis- maaltijden (S)
Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, waar we honderden mensen zonder
papieren ontmoeten die in Amsterdam leven en die verstoken zijn van rechten, van
opvang en van zorg. Met hen zoeken we naar manieren om de regie over hun leven
weer terug te krijgen en we bieden hen training, informatie en advies. Voor velen van
hen is het Wereldhuis een onmisbare pleisterplaats in hun leven geworden. Het
Wereldhuis is tot slot een community, die hoofdzakelijk draaiende gehouden wordt
door mensen ‘uit de doelgroep zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, voedzame
lunch geserveerd.
2e collecte: Pastoraat rond verlies (K)
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor
mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn, is
een van onze pastorale 18 taken. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Onder andere voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Helpt u mee
om hen te steunen?
Bij de uitgang : voor het eigen wijkwerk.
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Agenda
dinsdag 7 dec.

14.00 - 16.00

woensdag 08 dec.

10.00 - 12.00

Met psalmen op weg naar Kerstmis, o.l.v. Nelly
Versteeg
Over de de psalmen van de vier
adventszondagen en lezingen uit Lucas
Open Inloop en Open Kerk

12.30 - 13.00

Middaggebed

10.30 - 11.30

Kleine Bijbelkring

16.00

Opening van het Kerstdorp (in de kerk)

17.00

Orgelmuziek van Jo van Beusekom bij de
Kerstboom
Kerkdienst in de Willem de Zwijgerkerk, met
ds. André Fox
na afloop van de dienst van 12 dec weer
geadresseerde en gefrankeerde kaarten kopen
voor de kerstactie van Amnesty International .
Heel graag met kleingeld betalen, per kaart
(kosten kaart + postzegel 1,70 eurocent)

donderdag 09 dec.

Zondag 12 dec.

10.00

Wilt u een financiële bijdrage doen aan de Willem de Zwijgerkerk of de wijkdiakonie,
dan is dit mogelijk met het volgende banknummers:
-NL28 INGB 000 5084 450 t.n.v. Protestantse kerk Amsterdam Willem de
Zwijgerkerk (2e col)
-NL77 INGB 000 8082 226 t.n.v. Diakonie Willem de Zwijgerkerk (1e col),
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