Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Psalm 103: 3, 5
We gaan zitten.

Orde van Dienst op 5 mei 2019,
3e zondag van de paastijd, ‘Misericordia Domini’
(Barmhartigheid van de Heer)

Korte inleiding op deze viering

De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.

Moment voor grote en kleine kinderen

Voorganger:
Organist:

Ds Nico Riemersma
Vincent Hildebrandt

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Henk Oosten

Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.

Barmhartige Samaritaan
(Alles wordt nieuw II,21)

Christiaan Scheen
Louise Petri

Voorbereiding
Orgelspel
Cantabile – Jacques-Nicolas Lemmens (1823 - 1881)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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We zijn stil en openen ons hart voor God
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Onze hulp is in de naam van de HEER
een HEMEL
lampEN AARDE
voor GEMAAKT
mijn HEEFT
voet,
DIE
Die
tot in eeuwigheid
 trouw houdt



EN NIET LAAT VAREN
Hij WERKEN
gaatVAN ZIJN
voorHANDEN.
mij
uit,
DE

 die barmhartig
 Heeronze God,
A
zijt.
o: Gij,
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WEES OP ONS BETROKKEN
ver - licht
mij
dag aan
dag.
Gij, die genadig zijt





  ONS VERGEVING
   
SCHENK
Gij die geduldig zijt
Je - zus Chris - tus is het licht
van God,
HOUD UW
OOG OP ONS GERICHT

 die trouw zijt aan

 mensen


Gij
BLIJF ONS IN LIEFDE VASTHOUDEN.
ge - ze gend
is
zijn
naam!
Gij die uw verbond bewaart
TOON OOK VANDAAG
UW VERBONDENHEID MET ONS. AMEN.
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Jezus die ons is voorgegaan,
S

barmhartige Samaritaan.
A 



Wij zien de anderen soms niet,
wij - ken
uit ons
net als de priester, de Sleviet.

    
Al zijn wij kind'ren A
van het

 licht,
wij hebben de ogen vaak dicht.
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Jezus die ons is voorgegaan,
barmhartige Samaritaan.ge - ze Wij moeten langs de wegen gaan,
de mensen bijstaan in Gods naam.
Wij moeten doen zoals U deed,
en helpen in lief en leed.
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De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.



zijn

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
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Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Inleiding op het bijbelverhaal

34

Psalm 33: 7, 8
Lucas 10 : 25 – 37
(vertaling; N. Riemersma)
25 En zie, een wetgeleerde stond op,
hem verzoekende,
zeggende:
‘Meester, wat moet ik gedaan hebben
om eeuwig leven te beërven?’
26 Hij dan zei tot hem:
‘In de wet,
wat staat er geschreven? hoe leest u dat?
27 Hij dan zei ten antwoord:
‘U zult liefhebben
de Heer, uw God,
vanuit heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw kracht
en met heel uw verstand
en uw naaste als uzelf.’
28 Hij zei hem dan:
‘U hebt juist geantwoord.
Doe dit
en u zult leven.’
29 Hij dan, omdat hij zich wilde rechtvaardigen,
zei tot Jezus:
‘En wie is van mij de naaste?’
30 Daarop hernam Jezus en zeide:
‘Een zeker mens daalde af van Jeruzalem
naar Jericho
en viel in de handen van rovers,
die hem niet alleen uitschudden,
maar ook slagen gaven
en weggingen,
terwijl zij hem halfdood lieten liggen.
31
Bij toeval daalde een priester af
langs die weg;
toen hij hem zag,
ging hij er aan de overkant langs.
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Evenzo ging ook een Leviet
langs die plaats;
toen hij [hem] zag,
ging hij er aan de overkant langs.
Doch een Samaritaan, die onderweg was,
kwam langs hem
en toen hij [hem] zag
werd hij van binnen diep geraakt
En bij hem gekomen
behandelde hij zijn wonden
door er olie en wijn op te gieten.
Na hem op zijn eigen rijdier gezet te hebben
bracht hij hem naar een herberg
en verzorgde hem.
De volgende dag gaf hij de herbergier
twee denarie
en zei:
‘Verzorg hem,
en wat u ook maar aan meerkosten
mocht hebben,
ik zal u die op mijn terugreis betalen’.

36

Wie van deze drie dunkt u
dat de naaste is geworden van de man
die in handen van de rovers was gevallen?’
37
Hij zeide:
‘Die hem de ontferming bewezen heeft’
Jezus zeide tot hem:
‘Ga heen,
doet u evenzo.’
Lied 274
Inleiding in de schilderkunst van de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Muzikaal intermezzo
Fantasia – Abraham van den Kerckhoven (1691-1702)
Beeldmeditatie
We zijn stil voor God
Lied 973

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Andante con mot - Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):
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Heer on - ze

 

God, wij

   

Lied 976 (staande)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

We antwoorden met:

A

S

(a):



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 – César Franck (1822-1890)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'
Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met
woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden,
muziek, gebaren onze principes en overtuigingen
voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de
taakgroep Vorming en Bezinning in samenspraak met
de predikanten van onze wijkgemeente is voor
komend seizoen gekozen voor het leidend thema:
'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op
Startzondag en op verschillende wijze bij andere
bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020. Mocht
iemand rond dit thema een idee hebben voor een
bijeenkomst, dan kunt u dit kortsluiten - graag
uiterlijk 12 mei a.s. - met ondergetekende. Als u een
rol wilt spelen in het leiden van zo'n bijeenkomst
wordt dat zeer op prijs gesteld. We zijn als taakgroep
benieuwd welke activiteiten bedacht zullen worden
en hopen dat velen mee zullen doen. Namens de
taakgroep Vorming & Bezinning,
Martin Koster
m.koster@kpnplanet.nl
070 4065871

