Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

S
A S 

Orde van Dienst op 26 mei 2019
6e zondag van de Paastijd, ‘Rogate’ (‘Bidt’)

S
A S

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

Ds Michiel Aten
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Kees Ockhuysen
Nico Tetteroo, Joke Molenkamp
Marja Hoet

A

SS


  



He - re God ont





Chris - tus









ont



He - re God ont





- ferm



-

U,



ferm
-

U,





ferm

U.

Lied 648: 1, 2, 3 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding
Orgelspel (lied 678)
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 Hij  is  het licht
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Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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Licht van Pasen (met de kinderen)
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bij het aansteken van de kaarsen:
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Psalm 66: 1, 6, 7
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Korte inleiding op deze viering
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Je - zus
Chris - tus is het licht
Gebed bij de opening van
de Schrift
S

g: AMEN.
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Groet
v: De Heer zij met U wij - ken
S

g: OOK MET U ZIJ A
DE HEER
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Onze
hulplamp
is in de Naam
van de
Heer voet,
een
voor
mijn
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT





God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie
dat Gij ons
Hij zijn wij
gaat
voorroept, mij
uit,
S dat Gij ons vinden
wilt?
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g: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR
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mij DOOR
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De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
voor
al
le
men
naar hun eigen ruimte.S

naam!

We zijn stil en openen ons hart voor God
Zijn





zijn
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ge - ze gend
is
Joël 2: 21-27
Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden! 22Wees niet bang
meer, dieren van het veld, want een kleed van groen
bedekt de woestijn, de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 23En
jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in
gejubel om de HEER, jullie God, want hij geeft regen
om je te verkwikken, hij laat de regen overvloedig op
je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de
juiste tijd. 24De dorsvloeren liggen weer vol met
graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie.





zijn

25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van
jaren die door al die zwermen sprinkhanen is
opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had
afgestuurd. 26Je zult weer volop te eten hebben, meer
dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God,
prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie
gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande
gemaakt worden. 27Dan zullen jullie inzien dat ik in
Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God
ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt
worden.
Lied 678: 1, 2, 9
Openbaring 21: 10-12; 22-27
Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een
heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem
zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
11De stad schitterde door Gods luister, met een
schittering als van een edelsteen, als een
kristalheldere jaspis. 12Ze had een grote, hoge muur
met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel.
Op de poorten waren namen geschreven: de namen
van de twaalf stammen van Israëls zonen.
22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God,
de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.
23De stad heeft het licht van de zon en de maan niet
nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is
haar licht. 24De volken zullen in haar licht leven en de
koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25De
poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en
nacht zal het er niet meer zijn. 26De volken zullen in
haar hun lof en eer komen betuigen. 27Maar alles wat
verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke
dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen,
alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek
van het lam.
Lied 753: 1, 2, 3, 6
Johannes 14: 22-29
Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus:
‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de
wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus antwoordde:
‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan
wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn
Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat
ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn
woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik
gezonden ben. 25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog
bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige
Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie
alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen
wat ik tegen jullie gezegd heb.

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals
de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet.
Lied 671: 1, 2, 3, 4
Preek
We zijn stil voor God
Lied 340b (staande)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Lied 973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor Gijsbert Kok
Bij het opdragen van de gaven zingen we:
(tekst: Adrienne Vooijs; melodie: Hans van Waveren)
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gen hier de ga-ven, de vrucht van ons be - staan.
S Wij bren


         
A
laat het ze-gen dra-gen en Chris-tus met ons gaan.
S Heer,
           

A
Heer, laat het ze-gen dra-gen en Chris-tus met ons gaan.

Voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

S
A S 
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God, wij

   





bid-den U, ver - hoor ons.

De dienstdoende kerkenraadsleden nemen plaats
achter de avondmaalstafel
Nodiging
Alles staat klaar om aan tafel te gaan. Om brood en
wijn en druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’
Geest bijeen te zijn. Alles staat klaar om zijn feest te
vieren. Laat iedereen zich welkom weten en voelen.
Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij met u allen!
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.
(Wij wensen elkaar de vrede)

Tafelgebed
v: Verheft uw harten
g: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
v: Laten wij danken de Heer onze God
g: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN
HEER onze God, wij danken U dat wij geboren zijn, dat
wij bestaan, met moeite en vol vreugde, dat wij sinds
mensenheugenis U ter harte gaan.
U die de sterren roept en hun getal bepaalt, U roept
ook al uw mensen bij hun naam; van verre kent U ons.
God van ver en van dichtbij, u bent het licht van onze
ogen. U zegt ons vrijheid toe, leven in overvloed – wij
houden U aan uw woord, HEER onze God. Wij roepen
U, met deze stem die U gegeven hebt, wij aanbidden U
met deze woorden:
Heilig en Gezegend (Sanctus en benedictus)

Wij danken U, heilige Vader, HEER onze God, omwille
van Jezus Messias,
uw veelgeliefde Zoon die U geroepen en gezonden
hebt om ons te dienen en te verlichten, om aan de
armen uw koninkrijk te brengen, om aan gevangenen
verlossing te melden, om voor ons allen en voorgoed
het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid
en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles
heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood,
– en zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze
wereld.
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft
Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken en het
aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot
mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en
zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor
u en voor allen wordt vergoten tot vergeving van
zonden. Telkens als jullie deze beker drinken, zullen
jullie het doen tot mijn gedachtenis.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt.
Lied 407a
Daarom, HEER onze God, stellen wij hier dit teken van
ons geloof, en daarom gedenken wij nu het lijden en
sterven van uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, zijn
intocht in uw heerlijkheid; dat Hij, verheven aan uw
rechterhand, voor ons ten beste spreekt, en dat Hij
komen zal om recht te doen aan levenden en doden op
de dag die U hebt vastgesteld.
Wij smeken U, zend over ons uw heilige Geest, en geef
aan deze aarde, die ons dierbaar is, een nieuw gezicht.
Laat er toch vrede zijn overal waar mensen wonen, de
vrede die U ons hebt toegezegd, die machtiger is dan
alle geweld, uw vrede als een band, een nieuw
verbond tussen ons allen, de levenskracht van Jezus
Messias hier in ons midden. Dan zal uw naam
geheiligd zijn, HEER onze God, door Hem en met Hem
en in Hem, overal op aarde en in uw gemeente, dit uur
en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.
Bidden wij met elkaar het gebed dat ons door Jezus is
geleerd:

a:

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.

Lam Gods (Agnus Deï)

Viering
Orgelspel: Lied 671: Nu bidden wij de heilige Geest Dietrich Buxtehude / Johann Gottfried Walther
Dankgebed
Lied 659: 1, 4, 5, 6 (staande)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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(a):





A - men.

Orgelspel
Cortège - Louis Vierne (1870 - 1937)

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

v:
g:

Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!
WIJ DANKEN U, O GOD!

