Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 19 augustus 2018.

Ds David Schiethart
Vincent Hildebrandt

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Kees Ockhuysen
Rianne van Deursen

Lied 146a: 1, 4, 5 (staande)

Orgelspel
Fantasia – Abraham van de Kerckhoven (1619-1702)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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Bemoediging en toenadering (staande)
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We zijn stil en openen ons hart voor God
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Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
U spreekt tot ons (met de kinderen)
(tekst: Michel van der Plas; melodie: Thomas Tallis)
U spreekt tot ons in mensentaal
U hebt ons lief, ons allemaal
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A verlicht
Uw troostend woord
ons juk
en wijst de weg naar ons
Hij geluk.
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Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Ger van Vliet

Voorbereiding

120

We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger:
Organist:

Psalm 146: 1, 4
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U hebt het beste met ons voor
voor
U vult de stilte en ’t gemis
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De kinderen (5-12 jaar)
S steken hun kaars aan
en gaan naar hun A
eigen ruimte.
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Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
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Jesaja 35: 1-10
De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk
zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, 2als een lelie
welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De
woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met
de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men
aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid
van onze God. 3Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk. 4Zeg tegen het
moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie
God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 5Dan worden blinden de
ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten.
6Verlamden zullen springen als herten, de mond van
stommen zal jubelen: waterstromen zullen de
woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden.
7Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige
grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal
jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en
biezen. 8Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige
weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die
weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te
vinden. 9Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen
enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal
weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 10Wie
door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend
komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer
en verdriet vluchten eruit weg.
Lied 678: 1, 2, 3, 4
Marcus 7: 31-37
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging
via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het
gebied van Dekapolis. 32Daar werd iemand bij hem
gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men
smeekte hem om deze man de hand op te leggen.
33Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak
zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn
tong aan. 34Hij sloeg zijn blik op naar de hemel,
zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent:
‘Ga open!’ 35Meteen gingen zijn oren open, zijn tong
kwam los en hij kon normaal spreken. 36Hij beval de
omstanders om aan niemand te vertellen wat er
gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood,
hoe meer ze het rondvertelden. 37De mensen waren
geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij
doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen
laat hij spreken.’
Lied 323
Preek
We zijn stil voor God

Lied 533
1 (a), 2 (a), 3 (v), 4 (m), 5 (a), 6 (a)
Wij zingen allen alle refreinen en na vers 6
zingen we het laatste refrein, zoals afgedrukt
in het liedboek.

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Basse de cromorne – Jean-Adam Guilain (1680-1739)
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 608 (staande)

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

Orgelspel
Toccata over psalm 146 – Henk van den Berg
(organist van de Abdijkerk van 1929-1944)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

