Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over psalm 8 en over lied 978

Startzondag

Gedicht bij de liturgische schikking
Verwelkoming

Orde van Dienst op 16 september 2018,
9.30 uur, startzondag.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent
is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger:
Organist:

Ds Wietske Verkuyl & Michiel Aten
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn
Anne-Lies van Zijl
Bernard Derksen

o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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Bemoediging en toenadering (staande)
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g: STEMMEN WIJ IN, IN DE LOF TOT GOD. 
o: Met
en
heiligenisin dezijn
hemelnaam!
ge -dezeengelen
gend
met Willibrord, Luther en Calvijn,
die bouwden aan gemeenschap
en met allen die God eerden
op deze en andere plaatsen
g: STEMMEN WIJ IN, IN DE LOF TOT GOD.
o: Met Jezus die beloofde tegenwoordig te zijn
en de Geest die haar zegeningen uitgiet
g: STEMMEN WIJ IN, IN DE LOF TOT GOD.
o: Laat hier hemel en aarde elkaar omarmen.
g: LAAT HIER GODS VOLK EEN WONING VINDEN.
AMEN
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HEMEL EN AARDE. GAVE EN OPGAVE
‘De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.’
Elizabeth Barrett Browning

(Vertaald uit het nieuwe ‘Iona Abbey Worship Book’
met een kleine aanpassing aan onze context.)
Lied 218
We gaan zitten.

Korte inleiding op deze viering
Een verhaal als inleiding op het gezongen Kyriëgebed, door Robin Vellinga
Lied 299j (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Lied 8b (met de kinderen)
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 Bijbel
g: AMEN.
Psalm 8
HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de
aarde. U die aan de hemel uw luister toont – 3met de
stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een
macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet
te breken. 4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 5wat is
dan de sterveling dat u aan hem denkt, het
mensenkind dat u naar hem omziet? 6U hebt hem
bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en
glorie, 7hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd: 8schapen, geiten, al
het vee, en ook de dieren van het veld, 9de vogels aan
de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over
de wegen der zeeën. 10HEER, onze Heer, hoe machtig
is uw naam op heel de aarde.

Taizé-Lied ‘El Senyor’
(in Nederlandse vertaling)
‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst,
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst. (4x)

Matteüs 6: 19-34

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en
roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te
stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten
mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om
ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart
zijn.
22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog
helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als
je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis
zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is
dan die duisternis!
24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste
haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist
toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over
jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je
lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven
niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan
kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien
niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet
meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich
zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over
kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in
het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie:
zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een
van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het
veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met
zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij
jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus
niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen
we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –
32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig
hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je
erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen
voor de dag van morgen, want de dag van morgen
zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen last.
Lied 979:
Overdenking
We zijn stil voor God

1 (a), 2 (a), 4 (v), 5 (m),
12 (a), 14 (a)

Zoek eerst het Koninkrijk van God
(uit: Geroepen om te zingen, lied 105, zie
achterzijde)

Startzondag

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel (improvisatie)
Gebeden

HEMEL EN AARDE.

•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):
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Lied 1006

GAVE EN OPGAVE



We gaan staan
Lied 978
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
v:

Moge het hoogste Licht je zegenen:
licht van buiten, licht van binnen.
Moge het gezegende zonlicht
je hart verwarmen
tot het gloeit als een groot vuur
en mogen vreemdelingen en vrienden
komen om zich te warmen.
Moge het licht uit jouw ogen schijnen
als een kaars in het raam van een huis.
Zo zegene U God,
Vader, Zoon en Heilige Geest
a: AMEN
Orgelspel
Final - Marche (uit Deuxième Suite) Léon Boëllmann (1862-1897)

