Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 7 augustus 2022
De liturgische kleur in deze feestloze periode, die
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de
verwachting.
Voorganger: Ds Michiel Aten
Organist:
Vincent Hildebrandt
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn
Thea Wignand
Robin Vellinga

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in
beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten.

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 103c: Loof de koning, heel zijn wezen
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken
Lied 287: 5
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: God, die van mensen houdt,
wij leggen onszelf aan U voor
met alles wat ons bezighoudt,
met alles wat ons lukt en alles waarin wij falen.
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil.
g: GEEF ONS HET HART
OM U TE VERWACHTEN
EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN.
AMEN
Psalm 70: 1, 2 (staande)
Korte toelichting op de dienst

Gebed vanwege de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 103c: 1, 2 3, 5 (staande)

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: 17-25
Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt
niemand ooit nog voor de geest. 18Verheug je voor
altijd en jubel om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem
in een jubelende stad en schenk haar bevolking
vreugde. 19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me
verheugen over mijn volk. Geen geween of
geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20Geen
zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen
leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want
een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie
geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21 Zij zullen
huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden
planten en zelf van de opbrengst eten; 22in wat zij
bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal
geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen
zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen
zullen zelf genieten van het werk van hun handen.
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen
kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen,
met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de
HEER is gezegend. 24Ik zal hun antwoorden nog voor
ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog
spreken. 25Wolf en lam zullen samen weiden, een
leeuw eet stro, net als een rund, en een slang zal zich
voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht
onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
Lied 772: 1, 2, 3, 4

Lucas 12: 32-40
Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft
jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.
33Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de
armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet
verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar
een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden
aangevreten. 34Waar jullie schat is, daar zal ook jullie
hart zijn. 35Sta klaar, doe je gordel om en houd de
lampen brandend, 36en wees als knechten die hun
heer opwachten wanneer hij terugkeert van een
bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer
hij aanklopt. 37Gelukkig de knechten die de heer bij
zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal
zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en
hen bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo aantreft,
ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het
aanbreken van de dag. 39Besef wel: als de heer des
huizes had geweten op welk uur de dief zou komen,
dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken.
40Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon
komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
Lied 751: 1, 2, 3, 4, 5

1e collecte: De BabyBullenBank
Deze is er voor jonge moeders in Den Haag die
babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf aan
kunnen schaffen: babykleertjes, een slaapzakje, een
draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of
buggy, luiers, kraampakketten. Hulpverlenende
instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen
op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund
door Stekvrijwilligers die het soms knap druk hebben.
In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande)
moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden.
De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede
(tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming
verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem
dan contact op met Stek. Maar ook uw financiële
bijdrage is meer dan welkom.
U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke
kennismaking. Meer informatie over datum en tijd
vindt u op de website.
Orgelspel
Trumpet Tune Loof de koning, heel zijn wezen –
Kees van Eersel (*1944)
Gebeden

Preek
Moment van stilte

•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met:

•

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 1001: 1, 2, 3

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte:
BabyBullenBank

2e collecte:
Wijkgemeente

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes
Met de camera (of een QR-scan app) van uw
smartphone scant u de QR-code, er verschijnt dan een
link naar de website van de bank die u moet aanklikken,
u toetst het gewenste bedrag en kiest uw bank.
U kunt ook geven door thuis een bedrag over te maken
op NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag
Zuidwest o.v.v. het collectedoel, of via GIVT.
Geeft u liever cash: bij de uitgang kunt u straks uw
giften in de schaaltjes deponeren.

Lied 1014: 1, 2, 3, 4, 5 (staande)
Heenzending en zegen
a: AMEN (gezongen)
Orgelspel
Sortie – César Franck (1822-1890)

