Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 10 januari 2021
1e zondag na Epifanie (Verschijning van de Heer),
afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
De liturgische kleur is vandaag rood, de kleur van
het vuur van de Heilige Geest.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Gijsbert Kok
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Kees Ockhuysen
Joke Molenkamp
Marja Hoet

De liederen worden uitsluitend door de zangers
gezongen; wij verzoeken u dringend niet mee te
zingen en niet mee te neuriën.

Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Lied 72a: refrein, 1, 3, refrein
Moment met grote en kleine mensen
Lied 527: 1

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Jesaja 55: 1-11

Voorbereiding
Orgelspel
Lied 522 Toen Jezus bij het water kwam BWV 684 –
Johann Sebestian Bach (1685-1750)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken.
Lied 513: 1
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, onze God, wat zijn wij zonder U?
g: ONZE GEEST HEEFT UW LICHT NODIG,
ONZE WIL UW KRACHT,
ONZE ZIEL UW VREDE.
o: Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
g: VERNIEUW ONS
NAAR HET BEELD VAN CHRISTUS OPDAT WIJ
WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.
Psalm 100: 1, 4

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom,
ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk
zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen
brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te
eten hebben en genieten van een overvloedig maal.
3Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als
bevestiging van mijn liefde voor David. 4Hem heb ik
aangesteld als vorst en heerser over de naties, als
getuige voor de volken. 5Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER,
je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft
verleend. 6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep
hem terwijl hij nabij is. 7Laat de goddeloze zijn slechte
weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode
plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die
zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar
onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 8Mijn
plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet
mijn wegen – spreekt de HEER. 9Want zo hoog als de
hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie
wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 10Zoals
regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen
niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is
om te zaaien en brood om te eten – 11zo geldt dit ook
voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert
niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te
doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Lied 382: 1, 3

Marcus 1: 1-13
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik
zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
3Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van
de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4Dit gebeurde
toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle
inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en
lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een
ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij
verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen
met de heilige Geest.’9In die tijd kwam Jezus vanuit
Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door
Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat hij uit
het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk
een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde.’12Meteen daarna dreef de Geest hem
de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn,
waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde
er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden
voor hem.

Lied 524
Preek
Moment van stilte
Lied 912

Bevestiging
Ambt aller gelovigen
Wij belijden ons geloof en bevestigen opnieuw onze
doop en onze roeping tot het ambacht van gelovigen:
v:

Ik geloof in God, die vrede in de wereld wil, die
ons vraagt aan die vrede mee te bouwen, zodat
leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.
a: Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen, de dood voorbij.
v: Ik geloof in de Geest, die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer, een wereld uit te bouwen
die bewoonbaar is voor allen.
a: Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn rijk van vrede voor altijd. Amen.

v:

Zo zijn wij allen herbevestigd
in het ambt aller gelovigen.
We zingen elkaar (ook thuis) toe:
Lied 793: 1

Afscheid van Rien Wieger als diaken
Herbevestiging van ouderling Henk Oosten
Vragen:
Geloof je dat je door God zelf tot deze dienst
bent geroepen?
En beloof je ook in de komende periode
je ambt waardig en trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die God op je weg brengt?
Antwoord en herbevestiging
Lied 903: 1

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: Haastu
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder
vermelding van de collecte waar het bedrag voor
bestemd is.
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm
2e Collecte “Haastu” Haags studenten Pastoraat.
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle
studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen
met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over
jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen.
Haastu heeft een eigen website waarop een
programmaboekje en diverse activiteiten staat
vermeld https://www.haastu.nu/
Orgelspel
Trio over lied 518 Hoe helder staat de morgenster Ernst Friedrich Richter (1808-1879)

Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a: HEER, VERHOOR 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 418: 1, 2, 3 (staande)

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Orgelspel
Fanfare for St. Gregory –
Christopher Tambling (1964-2015)

