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Alle liederen worden door een klein groepje zangers gezongen. Er is op dit moment geen samenzang.
De dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App Kerkomroep)
Ook kunt u deze dienst met beeld volgen via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest
U kunt alle diensten live óf later meevieren.
Vandaag vieren we samen het Avondmaal. Voor alle kerkgangers staat brood en druivensap klaar op de tafeltjes. Als u ook thuis brood en sap/wijn klaarzet vóór de dienst, kunt u de Maaltijd met ons meevieren.

Klokgelui
Muziek
Welkom, waarbij we ook de adventskaarsen en de kinderkaars aansteken
Bemoediging en drempelgebed:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
ambtsdrager: Wees in ons kracht, hoop en warmte.
allen:
En wijs ons de weg door uw Geest.
Lied 439, vers 1 (solozang)
Smeekgebed, afgesloten met lied 463, vers 3 (gesproken door de voorganger):
Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!
En aansluitend solozang: vers 6, 7 en 8
Gebed van de zondag
voorganger: Wees in ons kracht, hoop en warmte.
allen:
En dat wij antwoord geven met ons leven. Amen.
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 40:1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek 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. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de
woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en
heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. 9 Beklim 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!’ 10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij
bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Psalm 80 a (solozang)
Evangelielezing: Johannes 1:19-28 (Bijbel in Gewone Taal)
19 Hier volgt wat Johannes de Doper zei over de messias. Er kwamen priesters en Levieten uit Jeruzalem naar Johannes de Doper. Ze waren gestuurd door de Joodse leiders. Ze vroegen aan Johannes:
‘Wie bent u?’ 20 Johannes aarzelde niet, maar gaf hun een eerlijk en duidelijk antwoord. Hij zei: ‘Ik ben
niet de messias.’ Ze vroegen hem: ‘Maar wie bent u dan? Bent u Elia?’ Johannes zei: ‘Nee.’ 21 Toen
vroegen ze: ‘Bent u dan de profeet die zou komen?’ En weer zei Johannes: ‘Nee.’ 22 Toen zeiden ze
tegen hem: ‘Vertel ons wie u bent! De leiders die ons gestuurd hebben, willen dat weten. Hoe noemt u
zichzelf?’ 23 Johannes antwoordde met deze woorden uit het boek Jesaja: «Ik ben degene die roept in
de woestijn. Ik roep: Maak de weg vrij voor de Heer! 24 Er waren ook een paar farizeeën naar Johannes
de Doper toe gekomen. 25 Die zeiden tegen hem: ‘U bent dus niet de messias, niet Elia, en niet de profeet die zou komen. Waarom doopt u de mensen dan?’ 26-27 Johannes zei: ‘Ik doop de mensen met
water. Maar na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn schoenen uit te trekken. Hij is al gekomen, maar jullie weten niet wie het is.’ 28 Dat gebeurde allemaal in
Betanië, aan de overkant van de Jordaan. Dat was de plaats waar Johannes de mensen doopte.
Lied 439, vers 2 (solozang)
Overdenking
Orgelspel (improvisatie)
Voorbeden, met daarbij telkens:

voorganger: … zo bidden wij samen:
allen:
wees nabij in licht en duister.

Mededelingen
Nodiging tot de Maaltijd
Vredegroet
Voorganger: De vrede van God zij altijd met u!
Allen:
Vrede ook met u!
Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

Wij brengen elkaar de vredegroet!

Tafelgebed: ‘Die wij danken’ (Zangen voor zoeken en zien, lied 629)
(de tekst (om in uw hart mee te zingen en te bidden) vindt u op blz. 3 = onder de liturgie!)
Samen bidden wij het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid)
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.
Gemeenschap van brood en beker
Dankgebed
Lied 465 (solozang/canon)
Zending en zegen (allen zeggen: Amen)

- we gaan hierbij staan -

Muziek
We gaan nog even zitten. Na de muziek gaan we op aanwijzing van de koster rustig en elkaar ruimte
gevend naar buiten. Bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.

Tafelgebed
Solozang (1)
Om te komen tot onszelf,
tot het stil en diep geheim
dat ons leven in zich draagt,
daarom noemen wij jouw naam:
God onmeetbaar en onzichtbaar,
als een woord aan ons gegeven,
toch aanwezig in ons midden
als de warmte om ons heen,
die wij noemen: vader, moeder,
vuur en adem van ons leven,
lieve schaduw, zachte vrede,
altijd bezig in ons hart
Spreektekst (voorganger):
die wij zien in elke mens
die op aarde leven mag,
in ieder kind dat wordt geboren,
ieder die een ander vindt,
die wij zoeken om de troost
in het mateloos verdriet
om verloren idealen
en een mens die sterven moet,
die wij vieren om het licht
dat doorbreekt als wij donker zijn,
om de toekomst die wij dromen
en de liefde om ons heen,
in wie wij wonen als een huis
waar ruimte is voor alle mensen,
en waar mensen voor elkaar
een plaats bewaren in hun hart,

Solozang (2):
om wie wij hopen, hoe dan ook
op de redding van de wereld,
en dat dood het laatste woord niet is,
en dat mensen vrijuit gaan,
die wij smeken om bevrijding
voor ontrechten en vertrapten,
om geloof en levenskracht
om recht te doen en op te staan,
die wij danken, vast en zeker
voor die Jezus van Nazareth,
van wie wij de naam bewaren,
doorverhalen aan elkaar,
Spreektekst (voorganger):
omdat hij arm was met de armen
liefde droeg voor iedereen,
en daarom niet was klein te krijgen
door de waarheid van de dood,
omdat hij ons heeft aangezegd
hoe wij ons leven moeten gaan:
liefde geven tot wij breken
brood voor een ander zijn.
Solozang (3):
Zo willen wij gaan op zijn weg,
een handvol brood zijn voor elkaar
en samen drinken uit de beker
van het leven dat wij gaan.
God onmeetbaar en onzichtbaar,
als een woord aan ons gegeven,
toch aanwezig in ons midden
als de warmte om ons heen,
die wij noemen: vader, moeder,
vuur en adem van ons leven,
lieve schaduw, zachte vrede,
altijd bezig in ons hart.

