Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Orde van Dienst op 18 augustus 2019.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger:
Organist:

Ds Klaas Wigboldus
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Hans Bergwerff
Nico Tetteroo
Robin Vellinga

Lied 119a (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding

Lied 782: 1, 2

Orgelspel
Variaties over lied 747: Eens komt de grote zomer

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

Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

Woord

bij het aansteken van de kaarsen:
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
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: Voor uw Geest, o God,
blijven wij vaak koud en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan
door alles wat ons hoofd en hart vervult.
g: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,
EN RICHT ONZE VOETEN
OP DE WEG VAN VREDE. AMEN.
Psalm 119: 1, 3
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Jeremia 23: 23-29
Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik niet ook een
God van ver? – spreekt de HEER. 24Als iemand zich
verbergt, zou ik hem dan niet zien? – spreekt de
HEER. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? –
spreekt de HEER.
25Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in
mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik
heb een droom gehad!” 26Hoe lang nog zullen die
leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen
draaien, doorgaan? 27Hoe lang nog zijn ze eropuit om
met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn
naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn
naam door Baäl zijn vergeten? 28Een profeet die
droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie
mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar
weer.
Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER.
29Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die
een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.
Lied 335

Lucas 12: 49-56
Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken,
en wat zou ik graag willen dat het al brandde! 50Ik
moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld
zolang die niet volbracht is. 51Denken jullie dat ik
gekomen ben om vrede te brengen op aarde?
Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.
52Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn:
drie tegen twee en twee tegen drie. 53De vader zal
tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn
vader, de moeder tegenover haar dochter en de
dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder
tegenover haar schoondochter en de schoondochter
tegenover haar schoonmoeder.’
54Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk
zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat
er regen op komst is, en dat is ook zo. 55En wanneer
jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen
jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo.
56Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel
kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze
tijd niet kunnen duiden?
Acclamatie (melodie psalm 93)
Aan U, o Vader, God van Israël,
Aan U, o Zoon van God, Immanuel,
Aan U, o Geest, die in de waarheid leidt,
Zij lof en eer in alle eeuwigheid.

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 422 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen

Preek
We zijn stil voor God
Lied 1012: 1 (a), 2 (a), 3, (v), 4 (m), 5 (a)

We antwoorden met:

A

S

(a):

ä

ã

A - men.

Orgelspel
Preludium en fuga in C gr. t. BWV 545 – J.S. Bach

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel.
Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639 –
J.S. Bach (1685-1750)

In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

