Orde van de dienst op de Tweede
Zondag van Advent,
10 december 2017
voorbereid met de liturgiecommissie

Vrede – frustrerend visioen?
Organist: Mar van der Veer
Voorganger: ds. Freek Schipper
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Welkom en mededelingen
Muzikale inleiding
Intochtslied: Psalm 72: 1 en 2
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Bemoediging en Groet
De tweede adventskaars wordt aangestoken
Gebed
Zingen; Lied 221 uit Geroepen om te zingen
Tekst: Hanna Lam. Muziek: Barbara Zwaal
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Samen zullen wij weer leren
van de vrede, hoe dat moet,
hoe je onrecht om kunt keren
tot iets heels en tot iets goeds,
zodat alles anders wordt,
dichter bij de droom van God,
zodat alles anders wordt,
dichter bij de droom van God.

3) Van raketten en van zwaarden
maken wij gewoon een ploeg
en wij zaaien op de aarde
graan voor allen, brood genoeg.
Liefde huist in elke straat,
niemand wordt er meer soldaat.
Liefde huist in elke straat,
niemand wordt er meer soldaat.

Van de vrede blijf je dromen.
Je zult zien, soms, hier en daar,
hoe er steeds meer mensen komen
die niet vechten met elkaar,
die de wegen gaan van God
tot de aarde hemel wordt,
die de wegen gaan van God,
totdat alles anders wordt.

Rond het project
voor Advent en Kerst

Projectlied vers 1 en 3

Tekst: Erik Idema.
Melodie van Lied 243
uit het Liedboek
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Jesaja schreef zijn tijd voorbij.
Zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
Niemand doet nog een ander pijn
en overal zal vrede zijn.
De mensen zijn op God gericht;
ze willen leven in zijn licht.

De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed
Lezing van Jesaja 2: 2 t/m 5
2

Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
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machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
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Hij zal rechtspreken tussen de volken
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
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Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.

Weerwoord vanuit de liturgiecommissie
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Zingen: Lied 447
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Lezing van Romeinen 12: 17 t/m 21
17

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het
goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk
om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde
broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal
vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende
kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.

Zingen:

Lied 1010: 1 en 3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
5

Preek

Zingen: Lied 462

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?
Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.
Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.
Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.
Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.

Gebed

afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’, Lied 371
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refrein:

Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want ……….
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refrein:

Want ……….

Collecte

Slotlied:

Lied 440: 1 en 4
Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Zegen

Gezongen ‘Amen’
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