Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 7 april 2019,
5e zondag van de 40-dagen-tijd,
zondag ‘Doe mij recht’ (psalm 43)
De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid
en inkeer uitdrukt.
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Voorbereiding
Orgelspel
Psalm 43 – Klaas Bolt (1927-1990)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen😊
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: Het is donker om ons heen.
Daarom bidden wij om licht.
G: KOM, O HEER, MET UW STRALENDE OPGANG,
KOM MET UW LUISTER .
o: Wij hebben soms geen hoop meer.
Wij zien soms geen toekomst.
G: KOM, O HEER, EN SPREEK TOT ONS
UW WOORD VAN BELOFTE,
GEEF ONS EEN TEKEN VAN UW TROUW.
AMEN.
Psalm 43: 3, 4
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 547: 1, 2, 3, 6
(het gloria zingen we weer met Pasen)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Projectlied voor de 40-dagen-tijd
(zie apart vel)
Refrein - vers 5 - Refrein (met de kinderen)
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Jesaja 58 : 6-10
Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen
losmaken, de banden van het juk ontbinden, de
verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7Is het
niet: je brood delen met de hongerige, onderdak
bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die
naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
8Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult
voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je
uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om
hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het
juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende
vinger en de kwaadsprekerij, 10wanneer je de
hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de
verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker
schijnen, je duisternis wordt als het licht van het
middaguur.
Lied 537

Lucas 20: 9-19
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een
man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan
wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis
ging. 10Na verloop van tijd stuurde hij een knecht
naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de
eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar
de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem
met lege handen weg. 11Daarna stuurde hij een
andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze
hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege
handen weg. 12De eigenaar stuurde toen een derde
knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard
uitgegooid. 13Toen zei de eigenaar van de wijngaard:
“Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen
toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag
hebben.” 14Toen de wijnbouwers hem zagen,
overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de
erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis
voor ons.” 15En ze gooiden hem de wijngaard uit en
doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard
nu met hen doen? 16Hij komt zelf, doodt de
wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’
Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’
17Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan
wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18Iedereen die
over die steen struikelt zal gebroken worden, en
iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’
19De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten
dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld
had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar
ze waren bang voor de reactie van het volk.
Lofprijzing

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel:
Lied 561 – Johan Th. Lemckert (*1940)
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 981 (staande)

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

A

Orgelspel
O Lam van God, onschuldig –
Johan Pachelbel (1653-1706)

Preek
We zijn stil voor God
Lied 561
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