Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

S
A S 

Orde van Dienst op 19 mei 2019,
5e zondag van de Paastijd,
‘Cantate’ (‘Zingt’, naar psalm 98)

S
A S
A

De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.
Voorganger:
Organist:

Ds Henk van Laren
Henk Lemkert

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Rianne van Deursen
Anne-Lies van Zijl
Jochum Talsma

SS


  



He - re God ont





Chris - tus









ont



He - re God ont





- ferm



-

U,



ferm
-

U,





ferm

U.

Lied 692: 1, 6, 7 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding
Orgelspel (psalm 32)
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Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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bij het aansteken van de kaarsen:
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o: Onze hulp is in de naam van de HEER
een HEMEL
lampEN AARDE
voor GEMAAKT
mijn HEEFT
voet,
g: DIE

120

S

 wij staan
 hier voor
 U,
A
o: Heer,

120





met ons geloof en onze twijfel,
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AMEN.
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Licht van Pasen (met de kinderen)
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We zijn stil en openen ons hart voor God
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De kinderen (5-12 jaar)
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naar hun eigen ruimte.
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v: De Heer zij met U
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g: OOK MET U ZIJ DE HEER
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Gebed bij de opening van de Schrift
Je - zus Chris - tus is het licht
g: AMEN.
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Johannes 16: 5-15
ge mij
- zegezonden
gend
is
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Nu ga ik weg, naar hem die
heeft, maar
niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?”
6Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb.
7Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik
niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar
als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 8Wanneer hij
komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde,
gerechtigheid en oordeel is: 9zonde – dat ze niet in
mij geloven, 10gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga
en jullie me niet meer zien, 11oordeel – dat de heerser
over deze wereld is veroordeeld.

12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie
kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de
waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen
naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf
spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie
bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend
te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15Alles
wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd
dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij
heeft.
Lied
Jeremia 36: 1-7 en 16-20 en 26.
In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van
Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER zich tot
Jeremia: 2‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles
wat ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere
volken sinds ik in de tijd van koning Josia voor het
eerst tot je sprak. 3Misschien laten de Judeeërs tot
zich doordringen met wat voor onheil ik hen wil
treffen en breken ze met hun kwalijke praktijken. Dan
zal ik hun wandaden en zonden vergeven.’ 4Op
verzoek van Jeremia schreef Baruch, de zoon van
Neria, alle woorden van de HEER die Jeremia hem
dicteerde in een boekrol. 5Jeremia zei tegen hem: ‘Nu
men mij belet om in de tempel van de HEER te komen,
6moet jij ernaartoe gaan. Ga op een vastendag en lees
in het openbaar de woorden van de HEER voor die ik
je gedicteerd heb; aan iedereen, ook aan de Judeeërs
die uit andere steden zijn gekomen. 7Misschien zullen
ze een smeekgebed tot de HEER richten en met hun
kwalijke praktijken breken, want groot is het onheil
waarmee de HEER dit volk in zijn toorn heeft
gedreigd.’
Toen ze alles gehoord hadden, keken ze elkaar
verbijsterd aan. ‘Dit moeten we de koning melden,’
zeiden ze tegen Baruch. 17‘Wat heeft u ertoe gebracht
zulke dingen op te schrijven?’ 18Baruch antwoordde:
‘Jeremia heeft alles gedicteerd en ik heb het met inkt
in de boekrol geschreven.’ 19De raadsheren zeiden: ‘U
en Jeremia kunnen zich maar beter schuilhouden;
vertel niemand waar u bent.’ 20Ze borgen de rol op in
het vertrek van de hofschrijver Elisama, gingen naar
de voorhof en lieten zich aandienen bij de koning. Ze
vertelden hem alles.
26Hij beval Jerachmeël, een lid van de koninklijke
familie, Seraja, de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon
van Abdiël, om de schrijver Baruch en de profeet
Jeremia gevangen te nemen. Maar de HEER gaf hun
een schuilplaats.
Lied 617: 1, 8, 10, 14, 17
Preek - “Quo vadis...?”

We zijn stil voor God
Lied 649: 1, 2, 4, 6, 7

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder koorzang:
Inventione in F - J.S. Bach (1685-1750)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):
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Psalm 32: 1, 4 (staande)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

We antwoorden met:
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bid-den U, ver - hoor 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.

Heenzending en zegen







A - men.

Orgelspel
Offertoire - Alexis Chauvet (1837-1871)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

