Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Orde van Dienst op 4 augustus 2019.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger:
Organist:

Ds Gerrit van Reeuwijk
Henk Lemckert

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Kees Ockhuysen
Peter v Leeuwen
Jochum Talsma

Lied 305: 1, 2, 3 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding

Lied 782: 1, 2

Orgelspel (psalm 33)

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: God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht.
En God zag dat het licht goed was,
en hij scheidde het licht van de duisternis.
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: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
g: HEER, BEHOED ONS,
KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.
AMEN.
Psalm 33: 1, 2, 8
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.
Deuteronomium 24: 17-22
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen
eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet
in pand nemen. 18Bedenk dat u zelf slaaf bent
geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft
bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19Wanneer u bij de graanoogst op de akker een
schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te
halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen,
weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom
zegenen in alles wat u onderneemt. 20En wanneer u
bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u
achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor
de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21En
wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet
alles nog eens nalopen. De rest is voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen. 22Bedenk dat u
zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u
zo te handelen.
Lied 675: 1

Lucas 12: 13-21
Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg
tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet
delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als
rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij
zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van
hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn
bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed
heeft.’ 16En hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht,
17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik
heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan.
18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik
breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al
mijn graan en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik
tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet,
drink en vermaak je. 20Maar God zei tegen hem:
“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je
hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die
schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij
God.’
Lied 675: 2
Preek

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 919 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

We zijn stil voor God
Lied 747: 1, 4, 7, 8

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel.
Lied 919 Paul Kickstatt (1893-1959)

Heenzending en zegen
We antwoorden met:

A

S

(a):

ä

ã

A - men.

Orgelspel
Lied 919 Theo Meurs
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

