Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 13 januari 2019,
1e zondag na Epifanie.

Voorganger:
Organist:

ds W. Verkuyl & ds M.C. Aten
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn
Anne-Lies van Zijl
Ger van Vliet

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Psalm 100: 1, 2, 4 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding

Lied 359

Orgelspel
Variaties over psalm 72.
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen:)
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Kaarsenlied (2x)
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We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

De liturgische kleur in de tijd tot Aswoensdag is
groen, de kleur van de verwachting.
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Psalm 72: 1, 4
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We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de naam van de HEER
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
g: WEES OP ONS BETROKKEN
o: Gij, die genadig zijt
g: SCHENK ONS VERGEVING
o: Gij die geduldig zijt
g: HOUD UW OOG OP ONS GERICHT
o: Gij die trouw zijt aan mensen
g: HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
o: Gij die uw verbond bewaart
g: TOON OOK VANDAAG
UW VERBONDENHEID MET ONS.
AMEN.
We zijn stil en openen ons hart voor God

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER

,

van God,

ä

De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

..

Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Jesaja 40: 1-11
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2Spreek 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. 3Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een
weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor
onze God. 4Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg
en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige
hellingen rustige dalen. 5De luister van de HEER zal zich
openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft
gesproken!’ 6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem
antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij
bloeit als een veldbloem. 7Het gras verdort en de bloem
verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja,
als gras is dit volk.’ 8Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand. 9Beklim
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!’ 10Ziehier
God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de
lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de
ooien.

Lied 158b (2x)
Lucas 3: 15-16; 21-22
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of
Johannes misschien de messias was, 16maar Johannes zei
tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om
de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie
dopen met de heilige Geest en met vuur.
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was
gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend
22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op
hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Afscheid van ambtsdragers
• Afscheid van Paul van Gijzen als diaken
• Verlichting van taken voor Anne-lies van Zijl; zij
blijft taakdrager, maar geen ambtsdrager.
Lied 794: 1
Herbevestiging
Nico Tetteroo zal zijn dienst voortzetten.
Welkom
Welkom aan Dick Kroon als taakdrager en
penningmeester in de diaconie.
Lied 1014: 1, 3, 5

Lied 701

Antwoord

Preek
We zijn stil voor God
Lied 534

Ambt aller gelovigen
Wij belijden ons geloof en bevestigen opnieuw onze
doop en onze roeping tot het ambacht van gelovigen:
v:

a:

v:

a:

Ik geloof in God, die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in vreugde mogelijk wordt
voor iedereen.
IK GELOOF IN JEZUS CHRISTUS,
DIE ONS BEVRIJDT
VAN ANGST EN VOOROORDELEN,
EN DIE ONS DOET HOPEN, DE DOOD VOORBIJ.
Ik geloof in de Geest, die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer, een wereld uit te bouwen
die bewoonbaar is voor allen.
IK GELOOF IN EEN GEMEENSCHAP
DIE DEZE TAAK OP ZICH NEEMT.
IK GELOOF IN EEN GOD DIE BELOOFT
DAT HIJ ONS LEVEN ZAL VOLTOOIEN
IN ZIJN TIJD VAN VREDE VOOR ALTIJD. AMEN

Wij allen bevestigd in het ambt aller gelovigen, zingen
elkaar toe.
Lied 903: 1

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Lied 518: Hoe helder straalt de morgenster –
Niels W. Gade (1822 - 1890)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

•

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.
Lied 687 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Fuga in G gr.t. BWV 577 en Trio in G gr.t. BWV 1027a Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

