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

Voorbereiding 
 
Orgelspel  
Variaties over psalm 48 
 
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:  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 48: 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 146c: 1, 5 (staande) 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Romeinen 8: 31-39 
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor 
ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen 
Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen 
heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf 
spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus 
Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan 
de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende 
of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 
36Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag 
gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar 
wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons 
heeft liefgehad. 38Ik 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.  

 

   Psalm 118: 1 
 
Mattheus 14: 13-21 
Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een 
afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen 
kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem 
over land. 14Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte 
zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. 
15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar 
hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al 
laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om 
eten voor zichzelf te kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven 
niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17Ze antwoordden 
hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee 
vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng ze mij.’  
19En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het 
gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed 
uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de 
leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20Iedereen at en 
werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over 
waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21Er 
hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en 
kinderen niet meegeteld. 
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   U komt de lof toe 
 

 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

   Lied 903: 1, 5 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven  
1e collecte: Buurt en Kerkhuis Lucas 
2e collecte: Wijkgemeente 
Orgelspel:  
Trio c-moll BWV 585  – J.S. Bach (1685-1750)  
 

1e  Collecte. Buurt en Kerkhuis Lucas.  
Dit project omvat het diaconale werk dat vanuit de 
Lukaskerk wordt gedaan. De diaconaal werker van 
Stek en de vrijwilligers uit de kerk en de buurt 
ontplooien hier activiteiten die versterken, bezielen 
en beschermen van mensen. Vanuit de Lukaskerk 
onderhouden de diaconaal werker en vrijwilligers 
contacten met cliënten van het uitdeelpunt van de 
Voedselbank, bouwen zij aan netwerken in de wijk. De 
activiteiten zijn uiteenlopend.  De Lukaskerk is ook 
een uitdeelpunt van de Voedselbank. Mensen kunnen 
hier ook terecht voor advies. Er zijn kringvieringen, 
een inloopspreekuur en bijlessen. Een bijzonder 
project van Buurt en Lukaskerk is het Mama 
Verhalenkoor van vrouwen uit alle windstreken die 
liederen zingen van weemoed en verlangen. De 
Haagse Diaconie steunt dit werk. Van harte 
aanbevolen!  

 

Uw collectebijdrage graag 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 

 

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 754 
 

Heenzending en zegen 

 
We antwoorden met (gesproken):  
a:  AMEN 
 
Orgelspel  
Toccata – Jan Nieland (1903-1963) 
 
 


