Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 10 maart 2019,
1e zondag van de 40-dagen-tijd, zondag
‘Roept Hij mij aan’ (psalm 91:15)

Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

S
A 44

De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid
en inkeer uitdrukt.
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Voorganger:
Organist:

Ds Wietske Verkuyl
Gijsbert Kok

(het gloria zingen we weer met Pasen)

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Rianne van Deursen
Peter van Leeuwen
Christiaan Scheen

Met dank aan het voorbereidingsteam, samen met
Wietske: Annie Vos-Roem, Petra Oudshoorn, Wilna
Bonnink, Adrienne van der Kraats-Vooijs.

Voorbereiding
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Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Projectlied voor de 40-dagen-tijd (zie apart vel)
Refrein – vers1 – Refrein (met de kinderen)
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Orgelspel (psalm 91)

Woord

Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

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

(tijdens het aansteken van de kaarsen:)
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad (Psalm 119: 105)
Gedicht
‘Mens in zicht’ door Adrienne van der Kraats-Vooijs
(terug te lezen in de volgende samenklank)
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: Wees ons genadig, God, wees ons nabij.
Bij U schuilen wij, bij U zoeken wij ons heil.
g: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ.
o: Laat niet de nacht voor altijd duren
Uw trouw licht over ons op,
in U hervinden wij ons leven,
herkrijgen wij onze adem
om te blijven zeggen met vaste stem:
g: U BENT ONS GENADIG GOD
U BENT ONS NABIJ. AMEN.
Psalm 91: 1, 2
We gaan zitten.

ons.

Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Deuteronomium 5: 6-21
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de
slavernij, heeft bevrijd. 7Vereer naast mij geen andere
goden. 8Maak geen godenbeelden, geen enkele
afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of
van iets beneden op de aarde of in het water onder de
aarde. 9Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze
niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere
goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik
de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het
vierde, wanneer ze mij haten; 10maar als ze mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn
liefde tot in het duizendste geslacht. 11Misbruik de
naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 12Neem de sabbat
in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is
een heilige dag. 13Zes dagen lang kunt u werken en al
uw arbeid verrichten, 14maar de zevende dag is een
rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag
u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw
runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook
voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want
uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u.

15Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de
HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm
bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te
houden. 16Toon eerbied voor uw vader en uw
moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan
wordt u gezegend met een lang leven en met
voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven
zal. 17Pleeg geen moord. 18Pleeg geen overspel.
19Steel niet. 20Leg over een ander geen vals
getuigenis af. 21Zet uw zinnen niet op de vrouw van
een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis,
of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn
ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Lucas 4: 1-13
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de
Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig
dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op
de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen
de veertig dagen verstreken waren, had hij grote
honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van
God bent, beveel die steen dan in een brood te
veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat
geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’
5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen
plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle
koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei tegen
hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem
die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in
aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u
zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven:
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9De
duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op
het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem:
‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij
opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op
hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet
zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde:
‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’
13Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had
onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
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We zijn stil voor God
‘Wil je opstaan en Mij volgen’ (zie apart vel)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel: Larghetto uit Concerto in Bes, op. 4
nr. 6 - G.Fr. Handel (1685 - 1759)
Gebeden

Lied 536
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

•

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 538 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Andante Allegro uit Concerto in Bes, op. 4 nr. 6 –
G. Fr. Handel

