Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 30 september 2018.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger: Ds Michiel Aten
Organist:
Gijsbert Kok
m.m.v. dubbelkwartet o.l.v. Berdine van Bemmel
Ouderling:
Diaken:

Hans Bergwerff
Joke Molenkamp,
Christiaan Scheen

Lector:

Jochum Talsma

Voorbereiding
Orgelspel (Improvisatie over lied 413)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

Psalm 33: 1, 7, 8
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering
Gebed
beantwoord met:
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Lied 413 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Lied 992

(bij het aansteken van de kaarsen)

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

o: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op
mijn pad. (Psalm 119: 105)

Woord

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: Warme, gastvrije God,
U, die ons hebt gevormd
en ons roept bij onze naam,
vervul ons met verwondering
g: EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE.
o: Lichtende, wenkende God,
U roept ons en zegent ons,
vervul ons met verlangen
g: EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE.
o: Sterke, onthullende God,
U troost ons en bevraagt ons,
vervul ons met moed
g: 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.
g: AMEN.

Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Numeri 11: 24-29
4Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de
HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig
oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent
op. 25Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak
tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem
rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op
hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna
niet opnieuw gebeurd. 26Twee mannen, van wie de
een Eldad heette en de ander Medad, waren in het
kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van
zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra
de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren,
in het kamp. 27Een jongeman rende naar Mozes toe
en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het
profeteren!’ 28‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’
zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan
Mozes’ rechterhand was geweest.

29Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn
belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest
maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’
30Daarop keerden Mozes en de oudsten van Israël
naar het kamp terug.
Lied 654: 1, 5, 6
Marcus 9: 38- 50
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand
gezien die in uw naam demonen uitdreef en we
hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich
niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet het
hem niet. Want iemand die een wonder verricht in
mijn naam kan onmogelijk het volgende moment
kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is
voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water
te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal
zeker beloond worden.
42Wie een van de geringen die in mij geloven van de
goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een
molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43Als je
hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:
je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in
het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten
gaan, naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je op de
verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter
kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van
twee voeten in de Gehenna geworpen worden. 47En
als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan
uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God
binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de
Gehenna geworpen worden, 48waar de wormen
blijven knagen en het vuur niet dooft.
49Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout
is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe
zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat
jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder
elkaar de vrede.’
Lied 754
Preek
We zijn stil voor God
Lied 340b (staande)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Gavotte (uit Orkestsuite nr. 3) - J.S. Bach (1685-1750)
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):
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Nodiging
Lofprijzing in beurtspraak
v: De HEER zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN.
v: Verheft uw harten!
g: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER.
v: Laten wij danken onze God!
g: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN.
Tafelgebed
v: Die wij kennen als een Vader,
die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder –
g: GIJ, LOUTER LICHT
EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!
v: Want Gij hebt ons beschaamd
met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
g: GIJ, LOUTER LICHT
EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!
v: Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade
zingen wij hier:
Lied 404e
(2x, eerste keer door het dubbelkwartet)

v:

g:
v:

g:
v:

g:
v:

g:

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U om het hoge Woord
van den beginne, dit Licht in ons duister,
dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden
opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven,
gekozen tot vrienden.
HIJ, LICHT UIT LICHT,
WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS!
Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron
waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen,
is het Licht dat ons vooruit gaat.
HIJ, WARE HERDER,
WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS!
Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid
in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde:
zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld,
levend brood: zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker,
een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
HIJ, LAM VAN GOD,
BROOD UIT DE HEMEL, JEZUS MESSIAS!
Erfgenamen van zijn vrede, wij,
voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen,
die hemel en aarde verheugen.
GIJ, LOUTER LICHT
EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!
Lied 407a
(2x, eerste keer door het dubbelkwartet)

v:

Laten wij bidden tot God onze Vader,
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

a:

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.

Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij altijd met U
g: ZIJN GENADE ZIJ MET U.
(Wij wensen elkaar de vrede)
Lied 408e
(2x, eerste keer door het dubbelkwartet)
v:
g:

Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!
WIJ DANKEN U, O GOD!

Viering
Delen van brood, wijn en druivensap.
Orgelspel:
Wer nur den lieben Gott lässt walten (lied 905) –
J.S. Bach
Dankgebed
Lied 971 (staande)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Fantaisie nr. 1 –
Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921)

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

