Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 8 maart 2020,
2e zondag van de 40-dagen-tijd,
zondag ‘Gedenk’ (psalm 25)
De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid
en inkeer uitdrukt.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Gijsbert Kok
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Petra Oudshoorn
Anne-Lies v Zijl
Louise Moerbeek-Petri

m.m.v. het Ontmoetingskerkkoor
In deze dienst wordt Elly Moonen voorgesteld.

Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Wij zijn gekomen om hier samen te vieren
wat ons in de week vaak zo slecht afgaat:
beeld van U te zijn.
g: HEER, LEER ONS DE RECHTE WEGEN TE GAAN.
AMEN.
Lied 221: 1 (k), 2 (k), 3 (a)
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Voorbereiding

He - re God ont - ferm U o - ver

ons.

Orgelspel
Variaties over psalm 97

In de Heer vind ik heel mijn sterkte
1 Catalaans (koor), 2 Nederlands (koor)
en 3 Nederlands (koor en gemeente).

Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

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.

bij het aansteken van de kaarsen:
o: Wij vieren God als licht in mensen ontstoken.
Het licht van licht en vrolijkheid,
het licht van Gods genegenheid.
Bij de liturgische schikking
Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doopdie het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar
teken voor een bijzonder Iemand - Petrus, Jakobus en
Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit
bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de
stralende krans van deze schikking kan het geheim -de
bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten
en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in
spanning op de bloei die gaat komen.
We zijn stil en openen ons hart voor God

(het gloria zingen we weer met Pasen)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Projectlied voor de 40-dagen-tijd
(melodie: psalm 100)
De Paaskaars brandt, zo weten wij,
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.
Dit is het woord dat hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben ik erbij,
voor altijd ga ik aan je zij.
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.
Koor: ‘Veni Jesu, amor mi’

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Exodus 4: 18-31
Psalm 130
Mattheus 17: 1-9
Lied 527
Preek
We zijn stil voor God
Lied 723

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder koorzang:
'God so loved the world' en 'ik bouw op U'
U kunt ook geven via uw smartphone, hier in de kerk,
maar ook thuis. Op de tafel in de kloostergang ligt
daarover een informatieblad.

Koor: Ave Verum van Mozart
‘Ga nu heen in vrede’ (staande)
1 koor
Ga nu heen in vrede
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw daag´lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven
dan bent u Gods kerk
2 koor
Ga nu heen in vrede
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Eenzaam leven mensen,
in dezelfde straat
en zij zouden wensen,
dat u naast hen staat.
3 koor en gemeente
Ga nu heen in vrede
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf hen,
Christus bij u thuis.
De kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

We stellen Elly Moonen voor aan de gemeente.
Gebeden
•

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

Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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Orgelspel
Grand Choeur alla Handel Alexandre Guilmant (1837 - 1911)
•

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.
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