Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

Orde van Dienst op 23 juni 2019.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger:
Organist:

Ds Bert Kuipers
Henk Lemckert

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Kees Ockhuysen
Anne-Lies van Zijl
Louise Petri

Lied 302 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
U spreekt tot ons in mensentaal
(tekst: Michel van der Plas; melodie: Thomas Tallis)

Voorbereiding
Orgelspel (psalm 89)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen)
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: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
g: HEER, BEHOED ONS,
KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.
AMEN.
Psalm 89: 1, 2, 3
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

U spreekt tot ons in mensentaal.
U hebt ons lief, ons allemaal.
Uw troostend woord verlicht ons juk
en wijst de weg naar ons geluk.
U spreekt tot ons, van God tot mens
U kent de diepste hartewens
U leert ons vrede in de tijd
en honger naar de eeuwigheid.
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.
Jesaja 65: 1-9
Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al
roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik:
‘Hier ben ik, hier ben ik.’ 2Heel de dag sta ik met
uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat
op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt.
3Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze
ontsteken offers in tuinen en branden wierook op
branders van aardewerk, 4ze zitten in graven en
slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van
zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
5Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn te heilig voor u.

’ Ze prikkelen mij als rook in mijn neus, ze zijn als een
vuur dat de hele dag brandt. 6Hier voor mij ligt wat er
geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles heb
vergolden. Ik zal jullie je wandaden terugbetalen 7en
die van je voorouders erbij – zegt de HEER; ook zij
hebben wierook gebrand op de bergen en mij
gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren
bepaald, ze krijgen het allemaal terug.
8Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros,
zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet
alles vernietigen. 9Uit Jakob zal ik nageslacht doen
voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn
bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit
nemen, mijn dienaren zullen zich daar vestigen.
Psalm 22: 10, 12
Lucas 8: 26-39
Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen,
dat tegenover Galilea ligt. 27Toen hij aan land stapte,
kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door
demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime
tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis,
maar in de rotsgraven. 28Toen hij Jezus zag, viel hij
schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat
heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de
allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’
29Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest
te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem
al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man
voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid,
maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij
door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.
30Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde:
‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in
hem. 31Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de
onderwereld te gaan. 32Op de berghelling liep op dat
ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de
demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun
intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe.
33Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in
de varkens, waarop de kudde de steile helling
afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de
varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en
vertelden in de stad en in de dorpen wat er was
gebeurd. 35Vele mensen gingen op weg om met eigen
ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij
Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de
demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten,
gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat
zagen, werden ze door schrik bevangen. 36Degenen
die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de
bezetene was gered. 37En de hele mensenmenigte uit
het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te
verlaten, want angst en ontzetting hadden hen
aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan.

38De man bij wie de demonen waren weggegaan,
vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven.
Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39‘Ga
terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft
gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad
bekend wat Jezus voor hem had gedaan.
Lied 856
Preek
We zijn stil voor God
Lied 673

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Variaties op lied 910 - Jan D. van Laar (*1936)
Gebeden
•

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 910 (staande)

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

A

S

(a):

ä

ã

A - men.

Orgelspel
Prelude op 'Rhosymedre' –
R. Vaughan Williams (1872-1958)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

