Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 7 oktober 2018.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent
is groen, de kleur van de verwachting.
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Gebed voor de nood van de wereld
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Lied 72a (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.

Voorbereiding

Moment voor grote en kleine kinderen
Lied 8b: 1, 3, 4 (met de kinderen)

Orgelspel
Partita ‘O Gott du frommer Gott’ –
J.S. Bach (1685-1750)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen)
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad. (Psalm 119: 105)
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: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
g: ZIE ONS HIER STAAN.
o: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, g: WEES ONZE HULP.
o: en dat Gij ons bij name kent, g: LEER ONS U KENNEN.
o: Als wij hebben gezondigd tegen U en elkaar
g: VERGEEF ONS DAN IN JEZUS' NAAM.
o: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, g: WEES HIER AANWEZIG. AMEN
Psalm 121: 1, 2, 4
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

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.
Maleachi 2: 10-16
Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet
een en dezelfde God ons geschapen? Waarom
behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden
wij het verbond dat hij met onze voorouders sloot?
11Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en
Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda
heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat hij
liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een
vreemde god vereert. 12Moge de HEER iedereen uit
het volk van Jakob stoten die iemand beschermt die
zoiets doet, iedereen die het voor zo iemand opneemt
of voor hem offert aan de HEER van de hemelse
machten. 13En verder: jullie storten hete tranen op
het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen
omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie
handen aanvaardt. 14En jullie vragen je af: Waarom
toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde
trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je
jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de
HEER getuige is geweest. 15Wie ook maar een beetje
verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch
een nageslacht dat door God gewild is?

Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je
jeugd niet trouweloos. 16Want de HEER, de God van
Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man
zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt
zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse
machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet
langer trouweloos.

Lied 795
Marcus 10: 1-16
Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied
aan de overkant van de Jordaan, en de mensen
verzamelden zich weer in groten getale om hem heen;
hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. 2Er
kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of
een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem
op de proef stellen. 3Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het
voorschrift van Mozes?’ 4Ze zeiden: ‘Mozes heeft de
man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en
haar te verstoten.’ 5Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat
voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig
bent. 6Maar al bij het begin van de schepping heeft
God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;
7daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw, 8en die twee zullen
één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één.
9Wat God heeft verbonden, mag een mens niet
scheiden.’ 10In huis stelden de leerlingen hem hier
weer vragen over. 11Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn
vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt
overspel; 12en als zij haar man verstoot en met een
ander trouwt, pleegt zij overspel.’
Binnengaan in het koninkrijk van God
13De mensen probeerden kinderen bij hem te
brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de
leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, wond
hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen
bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk
van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker
jullie: wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
16Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen
door hun de handen op te leggen.

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel:
Lied 793 – Johan van Dommele (*1927)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):


  

•
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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.

We gaan staan.
Lied 793
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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Lied 792



bid-den U, ver - hoor ons.



ã

A - men.

Orgelspel
Grand dialogue – Louis Marchand (1669-1732)

Lied 859
Overdenking
afgesloten met Romeinen 8: 38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen
noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde
van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus,
onze Heer.



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

