Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 9 augustus 2020
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent is
groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger: Ds Nel van Dorp
Organist:
Henk Lemckert
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Hans Bergwerff
Joke Molenkamp
Ger van Vliet

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

Voorbereiding
Orgelspel (Variaties over psalm 27)
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: God, we hebben, ook nu we samen gaan vieren,
allemaal onze eigen gedachten, onze eigen vragen.
g: U KENT ONS, U WEET WIE WE ZIJN,
o: U weet hoe het met ons gaat,
of we blij zijn, of verdrietig, of eenzaam,
of misschien wel ziek.
g: WILT U DICHT BIJ ONS ZIJN, WILT U MET UW
LICHT VAN LIEFDE OM ONS HEEN ZIJN.
o: Zodat we ons vrij kunnen voelen,
en met een gerust hart kunnen leven.
g: DAT VRAGEN WIJ OM JEZUS WIL, AMEN.
Psalm 27: 1, 2
Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Lied 305 (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.
Jona 2: 1-11
De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie
dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis.
2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn
God, te bidden: 3‘In mijn nood roep ik de HEER aan en
hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik
om hulp – u hoort mijn stem! 4U slingerde mij de
diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water
ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen.
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar
eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen.6 Het
water stijgt tot aan mijn lippen, muren van water storten
op mij neer, zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 7Ik zink
tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat
zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij
levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God! 8Nu mijn
levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn
gebed komt tot u in uw heilige tempel. 9Zij die armzalige
afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. 10Maar ik zal
mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn
geloften los ik in. Het is de HEER die redt!’11Toen, op
bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.hij
ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Lied 361: 1, 2, 3, 4
Mattheüs 14: 22-33
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te
stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij
zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd.
23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om
er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar
helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën
van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de
tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde
van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het
meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen,
raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen
aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus
antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over
het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus
toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd
hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer,
red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep
hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind
liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer
en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Lied 900 (3x)

Preek

Gebeden

We zijn stil voor God

•

a:

Lied 917: 1, 3, 4, 6

Antwoord
Inzameling van de gaven
1e collecte: Diaconaal jongerenwerk
2e collecte: Wijkgemeente
Orgelspel:
Concerto in G - G.F. Händel (1685-1759)
1e collecte: Diaconaal jongerenwerk:
School van Barmhartigheid.
De School van Barmhartigheid is een spannend nieuw
project. In dit project zoeken middelbare scholen en
StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te
maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn
voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht
met mensen die zij in het dagelijks leven niet altijd
tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of
ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om
barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid
bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren
lessen aangeboden over achtergronden van
barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst,
filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de
hedendaagse samenleving. Daarna is er een
werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie
waar ‘barmhartigheid wordt gedaan’. In het contact
tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor
ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en
reflectie. Voor jongeren is deze vorm van
onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een
belangrijke en vormende ervaring. Een mooi nieuw
project! De Protestantse Diaconie Den Haag
ondersteunt het graag.
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

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

•

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 315

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken):
a: AMEN
Orgelspel
Offertoire en Si - Léon Boëllmann (1862-1897)

