Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Woord

Orde van Dienst op 13 september 2020

Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.

Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.

Voorganger: Ds Jacob Korf
Organist:
Vincent Hildebrandt
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn
Peter van Leeuwen
Christiaan Scheen

De liederen worden gezongen door ALLEEN de
zangers; iedereen mag mee neuriën.

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over psalm 103
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken.
o: Licht van God.
Want bij u is de bron van het leven,
door uw licht zien wij licht.
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 zijn mensen van U,
op zoek naar inspiratie,
op zoek naar een nieuw begin.
g: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.
o: Woon in ons hart als wij leeg zijn en zonder hoop.
Breng ons terug bij U, als wij U hebben verlaten.
g: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN.
Psalm 103: 1, 3, 4
Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Lied 303: 1, 2, 3 (staande)

Exodus 32: 7-14
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden,
want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid,
misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de
weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een
stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor
neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd:
“Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’
9De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe
onhandelbaar dit volk is. 10Houd mij niet tegen:
mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit
jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’
11Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te
stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen
uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en
grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12Wilt u dat
de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om
hen in het ongeluk te storten, om hen in het
bergland te doden en van de aarde weg te vagen”?
Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil
over uw volk te brengen! 13Denk toch aan uw
dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder
ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel
nakomelingen geven als er sterren aan de hemel
zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb
zal ik hun voor altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag
de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil
waarmee hij gedreigd had.
Lied 919: 1, 2, 3, 4
Mattheus 18: 21-35
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer,
als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe
vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot
zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot
zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal
zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de
hemel als met een koning die rekenschap wilde
vragen van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee
begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem
tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets
kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man
samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij
bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon
worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan
de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb
geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.”

27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en
schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze
dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de
andere dienaren, die hem honderd denarie
schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en
beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig
bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en
smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je
betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten,
integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de
hele schuld zou hebben afbetaald. 31Toen de
andere dienaren begrepen wat er gebeurd was,
waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer
om hem alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer
hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent
een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je
kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte.
33Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten
hebben met die andere dienaar, zoals ik
medelijden heb gehad met jou?” 34En zijn heer
was zo kwaad dat hij hem in handen van de
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou
hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader
ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of
zuster niet van harte vergeeft.’
Lied 796: 1, 2, 3
Preek
Orgelspel
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (lied 796) –
J.S. Bach (1685-1750)

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie.
2e collecte: PKN Jeugdwerk.
Orgelspel
Andante con moto (uit: Sonate V) –
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de busjes
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. Protestantse kerk JOP. Jeugdwerk.
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt
regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is
een ideale plek voor gezinnen om samen op een
creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te
ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen
vieren zijn de hoofdingrediënten van deze nietalledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond
hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk
duidelijk in een brede behoefte te voorzien.
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Geef in de
collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk
en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op
meer plaatsen mensen van verschillende generaties
samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen.
Van harte aanbevolen.
Gebeden
•

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

•

HEER ONZE GOD, WIJ BIDDEN U
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 993 (staande)

Heenzending en zegen
We antwoorden met:

A

S

(a):

ä

ã

A - men.

Orgelspel
Praeludium und fuge in e-moll BWV 533– J.S. Bach

