Den Haag-Zuidwest
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Orde van Dienst op 9 september 2018.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
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Rianne van Deursen
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Psalm 139: 1, 2, 3
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:


  


Ben Goedman



Voorbereiding




Orgelspel
Voluntary - John Stanley (1712-1786)
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Lied 305 (staande)

Verwelkoming

Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.

o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

Moment voor grote en kleine kinderen

(bij het aansteken van de kaarsen)
o: De geest van God zet mensen in beweging,
de geest zet ons in vuur en vlam.
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: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN
DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
o:
g:
o:
g:
o:
g:
o:
g:
o:
g:

Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
WEES OP ONS BETROKKEN
Gij, die genadig zijt
SCHENK ONS VERGEVING
Gij die geduldig zijt
HOUD UW OOG OP ONS GERICHT
Gij die trouw zijt aan mensen
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart
TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID
MET ONS.
AMEN.

Licht van Pasen (met de kinderen)
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te gaan.

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.

Jeremia 20: 1-13
1Toen de priester Paschur, de zoon van Immer,
hoofdopzichter van de tempel, Jeremia dit hoorde
profeteren, 2liet hij de profeet stokslagen geven en
hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel in het
blok sluiten. 3Toen Paschur hem de volgende dag uit
het blok haalde, zei Jeremia tegen hem: ‘De HEER
noemt jou niet langer Paschur, maar Magor-Missabib.
- 4Want dit zegt de HEER: Ik maak jou voor jezelf en je
vrienden tot een bron van paniek; zij zullen door hun
vijanden worden omgebracht en jij zult het moeten
aanzien. Ik lever alle Judeeërs uit aan de koning van
Babylonië; hij zal hen naar Babel wegvoeren of hen
ombrengen. 5De voorraden van deze stad, de
bezittingen en kostbaarheden, en de schatten van de
koningen van Juda geef ik hun vijanden in handen. Ze
zullen alles buitmaken en meevoeren naar Babel.
6Ook jij, Paschur, zult samen met heel je familie in
ballingschap gaan. Je zult worden weggevoerd naar
Babel; daar zul je sterven en worden begraven, samen
met al je vrienden, tegen wie je leugens hebt
geprofeteerd.’
Klacht van Jeremia
7‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken,
u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep
gekregen. Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen
bespot mij. 8Telkens als ik spreek, moet ik
schreeuwen: “Ik word mishandeld, onderdrukt!” Want
de woorden van de HEER brengen mij dag in dag uit
schande en vernedering. 9Als ik denk: Ik wil hem niet
meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan
laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in
mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te
houden, maar ik kan het niet. 10Want de mensen
bauwen mij na: “Overal paniek! Overal paniek! Roep
het, dan vertellen wij het verder.” Al mijn vrienden
zijn uit op mijn val: “Misschien laat hij zich verleiden,
dan krijgen wij hem in onze greep, dan wreken wij
ons op hem.” 11Maar de HEER staat mij terzijde als
een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers
ten val, ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep
worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken.
Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal
die worden vergeten. 12HEER van de hemelse
machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart
en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen
wreekt. U leg ik mijn zaak voor. 13Zing voor de HEER,
loof de HEER, want hij heeft het leven van de arme uit
de handen van boosdoeners gered.

Marcus 8: 27-9: 1
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de
buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan
zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen
zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de
profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik
volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de
messias.’ - 30Hij verbood hun op strenge toon om met
iemand hierover te spreken. 31Hij begon hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de
oudsten van het volk, de hogepriesters en de
schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij
gedood zou worden, maar drie dagen later zou
opstaan; 32hij sprak hierover in alle openheid. Toen
nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te
wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn
leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de
woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet
aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen
willen.’ 34Hij riep de menigte samen met de
leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn,
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en zo achter mij aan komen. 35Want ieder die zijn
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het
behouden. 36Wat heeft een mens eraan als hij de hele
wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37Wat
zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38Wie
zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van
deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal
merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem
schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de
heilige engelen en bekleed met de stralende luister
van zijn Vader.’ 91Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker
jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet
sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van
God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’
U komt de lof toe

Preek
We zijn stil voor God

Lied 941
Lied 835
(let op de lange noot aan het einde
van de voorlaatste regel!)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel (lied 835)
Gebeden
•

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


  

•



 

Heer on - ze

 

God, wij

   



bid-den U, ver - hoor ons.

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 841 (staande)

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







(a):



ã

A - men.

Orgelspel
Toccata - Jan Nieland (1903-1963)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

