Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 1 september 2019.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger:
Organist:

Ds Hanny van der Stelt
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Henk Oosten
Peter van Leeuwen
Marja Hoet

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 1005: 1, 2, 3 (Nederlandse tekst,
staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 750: Jeruzalem, jij stad door God
gebouwd - Arie J. Keijzer (1932)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
bij het aansteken van de kaarsen:
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
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 85: 1, 3, 4
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

Lied 782: 1, 2
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Lucas 14: 1, 7-14
Toen hij op sabbat naar het huis van een
vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog.
7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij
had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen.
Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer u door iemand wordt
uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de
ereplaats, want misschien is er wel iemand
uitgenodigd die voornamer is dan u, 9en dan moet uw
gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.”
Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten
innemen. 10Als u wordt uitgenodigd, kies dan de
minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen:
“Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten
overstaan van iedereen die samen met u aan tafel
aanligt. 11Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd
worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd
worden.’

12Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd:
‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal
geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw
verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij
u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te
doen. 13Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan
zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets
terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de
opstanding van de rechtvaardigen.’

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Improvisatie over lied 969.
Gebeden

•

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

Lied 838: 1, 2
1 Korinthe 15: 51-58
Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal
eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd
worden, 52in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt.
Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden
worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en
zullen ook wij veranderen. 53Want het vergankelijke
lichaam moet worden bekleed met het
onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het
onsterfelijke. 54En wanneer dit vergankelijke lichaam
is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met
het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in
vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en
overwonnen. 55Dood, waar is je overwinning? Dood,
waar is je angel?’ 56De angel van de dood is de zonde,
en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57Maar
laten we God danken, die ons door Jezus Christus,
onze Heer, de overwinning geeft.
58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in
voor het werk van de Heer, in het besef dat door de
Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

•

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 747: 1, 4, 6, 8 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen

Acclamatie (melodie psalm 93)
Aan U, o Vader, God van Israël,
Aan U, o Zoon van God, Immanuel,
Aan U, o Geest, die in de waarheid leidt,
Zij lof en eer in alle eeuwigheid.
Preek
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Orgelspel
Preludium en fuga in D –
Dietrich Buxtehude (1637-1707)

We zijn stil voor God
Lied 969

In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

