Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 29 juli 2018
De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus,
de kleur van de grote feesten van de Heer.
Voorganger:
Organist:

Ds Michiel Aten
Vincent Hildebrandt

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Henk Oosten
Joke Molenkamp, Paul van Gijzen
Anne-Lies van Zijl

Psalm 92: 1 (a), 2 (a), 3 (v), 7 (m), 8 (a)
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Lied 971 (staande)

Voorbereiding
Orgelspel (Inventionen – Albert de Klerk, (1917-1998)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Voor wij gaan
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o: Lichtende,
wenkende
U roept ons en zegent ons,
Je - zus Chris - tus is het licht
van God,
ons
met verlangen
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 IN LIEFDE.
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a: EN HOUD ONS VAST
o: Sterke,
onthullende
God, is zijn
ge - ze gend
naam!
U troost ons en bevraagt ons,
vervul ons met moed
a: EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE.
o: Schenk ons dit uur Uw Geest
in woord en lied, in brood en wijn
en houd ons vast in liefde.
a: AMEN.
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Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
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Jesaja 63: 7-14
7Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke
daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,
de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn
ontferming en onbegrensde liefde. 8Hij zei: ‘Natuurlijk, het
is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom
wilde hij hun redder zijn. 9In al hun nood was ook hijzelf in
nood: zij werden gered door de engel van zijn
tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen
zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle
jaren door. 10Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben
zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand
en bond hij de strijd met hen aan. 11Toen dacht hij aan de
dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die
zijn volk door de zee voerde, waar zijn de herders van zijn
kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest?
12Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm, die
voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te
verwerven? 13Die hen door de diepte leidde als paarden
door de woestijn, zonder dat ze struikelden, 14als vee dat
afdaalt naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun
rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke
naam te verwerven.

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Sonate II (1,2) Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Bij het opdragen van de gaven zingen we:
(tekst: Adrienne Vooijs; melodie: Hans van Waveren)
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Heer, laat het ze-gen dra-gen en Chris-tus met ons gaan.

Voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

Lied 981: 1 (a), 2 (a), 3 (v), 4 (m), 5 (a)
Marcus 6: 45-52
Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te
stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda;
intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46Nadat hij
afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op
om er te bidden. 47Bij het vallen van de avond was de boot
midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48Toen hij
zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep
hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe,
en hij wilde hen voorbijlopen. 49Toen ze hem over het
water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning
was en ze schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal
gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan
en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51Hij stapte
bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen
waren helemaal van hun stuk gebracht. 52Ze waren niet tot
inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd,
omdat ze hardleers waren.

Lied 917
Preek
We zijn stil voor God
Lied 340b (staande)

Nodiging
Beurtspraak en lofprijzing
v: Heft uw harten omhoog.
g: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.
v: Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
g: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.
v: U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude, als stem in onze stilte,
als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem:
tegenwind en weerwoord in een harde wereld
van kale feiten en kille waarheden.
Daarom, HEER onze God, verheffen wij onze stem
om samen met allen die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte de lofzang toe te zingen:

Heilig en Gezegend (Sanctus en benedictus)

v:

v:

Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen
die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader,
hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Onze Vader, gezongen: Lied 1006
Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij met u allen!
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.
(Wij wensen elkaar de vrede)
Lam Gods (Agnus Deï)

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:

a:

Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
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Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!
WIJ DANKEN U, O GOD!

Viering
Tijdens de viering klinkt orgelmuziek:
Preludium en(viool) fuga BWV 539 – J.S. Bach (16851750)
Dankgebed
Lied 426 (staande)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Sonate II (3,4) Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

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

