
 

 
Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 78 - Gijsbert Kok 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken 

   Kaarsenlied  

 
 
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 78: 1, 2, 3 (staande) 

Korte toelichting op de dienst 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
beantwoord met:  

 

   Lied 869: 1, 5, 6 (staande) 

 

Moment voor de kinderen (indien aanwezig) 

 

 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN 

 
Amos 6: 1-10  
Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de 
berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot 
wie de Israëlieten zich wenden! 2Trek naar Kalne en 
bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat en 
reis dan door naar Gat, waar de Filistijnen wonen – 
zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun 
gebied juist groter dan dat van jullie? 3Wee jullie die 
denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de 
heerschappij van het geweld dichterbij brengen. 
4Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je 
divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de 
stal. 5Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie 
denken te spelen als David zelf. 6Uit grote schalen 
drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie 
je in, maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert 
jullie niet. 7Daarom gaan jullie nu als eersten in 
ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij. 
8Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de 
HEER, de God van de hemelse machten: Ik verafschuw 
de trots van Jakobs volk, Ik haat zijn burchten. 
Daarom zal Ik Samaria en al zijn inwoners aan de 
vijand uitleveren, 9en als er in een huis nog tien 
mensen overblijven, zullen zij sterven. 10Als iemand 
dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis 
wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan 
degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand 
over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, 
en noem de naam van de HEER niet!’overstaan van 
iedereen die samen met u aanligt.   
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 25 september 2022 

De liturgische kleur in deze feestloze periode, die 
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de 
verwachting. 

Voorganger: Ds A. Sterrenburg 

Organist:  Gijsbert Kok  

Ouderling:  Louise Moerbeek 

Diakenen: Paul van Gijzen, Christiaan Scheen  

Lector:   Ger van Vliet 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



   Lied 316: 1, 4 
 
Lucas 16: 19-31  
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te 
kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die 
dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een bedelaar die 
Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, 
overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te 
vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke 
man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die 
zijn zweren likten. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, 
en hij werd door de engelen weggedragen om aan 
Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd 
begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte 
Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: 
“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur 
Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn 
vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, 
want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar Abraham 
zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al 
tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets 
dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, 
maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt er een wijde kloof 
tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil 
gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons 
kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek 
ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 
stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan 
waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van 
martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze 
hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen 
luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, 
maar als iemand van de doden naar hen toe komt, 
zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: 
“Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, 
zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand 
uit de dood opstaat.”’ 
 

   U komt de lof toe 

 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Geloofsbelijdenis - Lied 341 (staande) 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  

1e collecte 
Wijkdiaconie 

2e collecte:  
Noodhulp Pakistan 

 

 

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes  
Met de camera (of een QR-scan app) van uw 
smartphone scant u de QR-code, er verschijnt dan een 
link naar de website van de bank die u moet aanklikken, 
u toetst het gewenste bedrag en kiest uw bank.  
U kunt ook geven door thuis een bedrag over te maken 
op NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag 
Zuidwest o.v.v. het collectedoel, of via GIVT. 
Geeft u liever cash: bij de uitgang kunt u straks uw 
giften in de schaaltjes deponeren.  
 

2e collecte:  
Noodhulp van Kerk in Actie in Pakistan.  
De enorme nood in Pakistan als gevolg van 
aanhoudende overstromingen is ten hemel schreiend. 
Meer dan 30 miljoen mensen zijn getroffen door de 
overstromingen die een groot deel van het land onder 
water hebben gezet. 
Onvoorstelbaar groot is het leed van omgekomen 
geliefden, onherstelbaar de schade aan huizen en 
gewassen, onafzienbaar de ellende die volgt wanneer 
het water zakt. 
Daarom wordt de Vredesweekcollecte van zondag 25 
september bestemd voor de noodhulp aan Pakistan. 
De centrale Diaconie zal de opbrengst van deze 
collecte verdubbelen. Elke euro telt dus dubbel! 

 
Orgelspel 
Fughetta Dies sind die heil'gen zehn Gebot BWV 679 - 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met:  
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Tafelgebed  
v:.  De HEER zij met U. 
a:  Zijn Geest in ons midden. 
v:  Heft uw harten omhoog. 
a:  Wij heffen ons hart op tot God. 
v:  Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
a:  Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Wij danken U, HEER God almachtig, 
dat Gij een God  van mensen zijt,  
dat Gij U niet geschaamd hebt  
onze God genoemd te worden,  
dat Gij ons kent bij onze naam,  
dat Gij de wereld in uw handen houdt. 
Want daarom hebt Gij ons geschapen  
en daartoe ons geroepen in dit leven,  
dat wij met U verbonden zouden zijn,  
uw mensenvolk op deze aarde. 
Gezegend zijt Gij, de Schepper van al wat bestaat,  
gezegend zijt Gij die ons de ruimte hebt gegeven  
en tijd van leven,  
gezegend zijt Gij om het licht van onze ogen  
en om de lucht die wij ademen. 
U danken wij voor heel de schepping,  
voor alle werken van uw handen,  
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden  
door Jezus Christus. 
Daarom, met alle levenden en allen  
die ons in geloof zijn voorgegaan  
huldigen wij uw Naam, daarom buigen wij voor U  
en aanbidden U met de woorden: 
 

   Sanctus en Benedictus 

  

 
 
Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon  
die Gij geroepen en gezonden hebt  
om ons te dienen en te verlichten,  
om aan armen uw koninkrijk te brengen,  
om aan gevangenen verlossing te melden,  
om voor ons allen en voorgoed  
het evenbeeld te zijn en de gestalte  
van uw mildheid en trouw. 

Wij danken U voor Hem, die alles heeft volbracht  
wat menselijk is, ons leven, onze dood –  
wij danken U dat Hij zich met hart en ziel  
gegeven heeft aan deze wereld. 

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd  
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.  
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U,  
God, zijn almachtige Vader,  
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken  
en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 
Neemt en eet,dit is mijn lichaam voor u.  
Doet dit tot mijn gedachtenis. 

Zo nam Hij ook de beker,  
sprak een dankgebed uit en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  
dat voor U en voor allen wordt vergoten  
tot vergeving van zonden.  
Telkens als gij deze beker drinkt, 
 zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 
 

 



Heer onze God  
Zo gedenken wij dan het lijden en sterven  
van uw Zoon,  
zijn opstanding uit de dood,  
zijn intocht in uw heerlijkheid;  
dat Hij , verheven aan uw rechterhand,  
voor ons ten beste spreekt,  
en dat Hij komen zal  
om recht te doen  
aan levenden en doden  
op de dag die Gij hebt vastgesteld. 

Zend over ons uw heilige Geest,  
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is,  
een nieuw gezicht.  
Laat er toch vrede zijn  
overal waar mensen wonen,  
die vrede die Gij ons hebt toegezegd,  
die machtiger is dan alle geweld,  
uw vrede als een band,  
een nieuw verbond tussen ons allen,  
de levenskracht van Jezus Christus  
hier in ons midden.  

Dan zal uw naam geheiligd zijn, HEER onze God,  
door Hem, met Hem en in Hem,  
overal op aarde en in uw gemeente,  
dit uur en alle dagen, tot in eeuwigheid.  

Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

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. 
 
Vredegroet  
v: De vrede van de Heer zij met u allen!  
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.  

(Wij wensen elkaar de Vrede van God) 
 
 

   Lam Gods (Agnus Deï) 

 

 
 
v: Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer! 
g: WIJ DANKEN U, O GOD! 
 

Viering 

 
Delen van brood, wijn en druivensap 
 
Orgelspel 
Improvisatie over The Lord's my shepherd (lied 23c) 
 
Dankgebed 
 

   Lied 973 (staande) 
 
Heenzending en zegen 
We antwoorden met (gezongen): AMEN 
 
Orgelspel  
Toccata giocoso - David Blackwell (* 1961) 


