Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor 8 december 2019

voorganger: ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.
M.m.v. Frederiek Muller (zang). Welkom: Jenny Hoogland Lezingen: Lucie Bosch.

Tweede advent: Vensters op het licht

Adventskalender

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars

We zingen (staande): 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' (Lied 221)
Aanroeping en inkeer

Inleidende lezing/ Gebed van inkeer
Lied - we zingen: 'Veni sancte spiritus tui amoris ignem accende …'(Kom, heilige
Geest, ontsteek het vuur van uw liefde) (Lied 681, 1 x voorzanger, 2
gemeente)

Gesprek met de kinderen, aansteken kaarsen en zingen kinderlied

Zang - 'Öffne dich mein ganzes Herze" uit Cantate BWV 61 Nun komm, der
Heiden Heiland van J.S.Bach
Öffne dich mein ganze Herze, Jesus kömmt und ziehet ein. Bin ich gleich nur
Staub und Erde, will er mich doch nicht versmähn, seine Lust an mir zu sehn,
dass ich seine Wohnung werde. O, wie selig werd ich sein.
Woord
Bijbellezingen - Jes. 40: 1-5, 9-11
Wij zingen: 'Wij wachten op de koning'' (Lied 461: 1 en 2)
Bijbellezingen - Mt 3:1-11a
Wij zingen: 'Verwacht de komst des Heren' (Lied 439: 1en 2)
Overweging
Korte stilte/orgelspel
Bidden en geven
Bevestiging van Johannes Magliano-Tromp als kerkenraadslid
Lied - 'Take, o take me as I am' Lied 833 (2x)

Tijdens de voorbeden zingen we 'Dauw hemel, wolken, regen heil; de aarde dorst
naar vrede' (Lied 368b); het Stil gebed wordt beantwoord met: 'Heer, verhoor
mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken'. (Lied 367 f). We besluiten de gebeden
met een gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369c)
Zang - 'Liebster Herr, Jesu' van J.S. Bach
Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange? Komm doch, mir wird hier auf Erden
so bange, so bange! Komm doch und nimm mich, wenn dir es gefällt, von der
beschwerlichen angstvollen Welt! Komm doch Herr Jesu, wo bleibst du so lange,
so lange? Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange, so bange!
Es ist genug, Herr, d'rum komm zu erlösen meine bedrängete Seele vom Bösen!
Ich bin von Klagen und Seufzen so matt und meiner bitteren Thränen so satt!
Komm doch Herr Jesu, wo bleibst du so lange, wo bleibst du so lange? Komm doch,
mir wird hier auf Erden so bange, so bange!
Mededelingen en collecte ten bate van het kwartaaldoel (St Wenzi) en de
remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
We zingen (staande): 'Door de wereld gaat een woord' (Lied 802): 1 samen, 2
vr., 3 m, 4 vr., 5 m. en 6 samen)
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Hartelijk welkom bij de koffie en thee!
Nog voordat het licht wordt - Inge Lievaart
Nog voordat het licht wordt
Nog voordat de morgen zich meldt
beginnen de vogels
eerst nog voorzichtig
één stem
dan al luider in koor
zij tillen het donker op
zingen de nacht ten einde
een psalm voor het licht.
Hoe diep met de nacht ook verlegen
als er maar één mens durft beginnen
met de keel van een merel gaat zingen
blijft zingen als een broeder King
dan rijt dat een scheur in het duisternis
reeds blinkt er een glimp van licht
doorheen de nacht die weerhoudt.
Hoe diep met onszelf ook verlegen.
Laten wij worden tot kelen
waarin het lied van het licht.

Agenda:
di 10/12, 14.00 uur Bijbelcursus o.l.v. ds Reinhold Philipp
do 12/12, 14.00 uur meditatie o.l.v. ds Reinhold Philipp
vrij 13/12, 17.00 uur adventsmaaltijd

