Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 8 mei 2022
Vandaag is het de derde zondag na Pasen, zondag
Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend
aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij
ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit
de dood moet de aarde daarover jubelen.
Voorganger: Ds Meindert Burema
Organist:
Vincent Hildebrandt
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Kees Ockhuysen
Christiaan Scheen
Ger van Vliet

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

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 713 – Willem Vogel (1920-2010)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken
Kaarsenlied

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: Kom tot ons, God.
Naar U gaat ons verlangen
En schep ons nieuwe adem
g: KOM TOT ONS, GOD
WEK OP UW KRACHT
o: Kom tot ons, God.
Dat Gij ons raakt
met de hartslag van Uw liefde
En ons geneest
met de gloed van Uw genade
g: KOM TOT ONS, GOD
WEK OP UW KRACHT. AMEN.

Lied 213: 1, 2, 4
Korte toelichting op de dienst
Gebed vanwege de nood van de wereld
steeds beantwoord met (gesproken):
HEER, ONTFERFM U
Lied 713: 1, 3, 5 (staande)
Moment voor klein en groot

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN
1 Koningen 19: 1-16

191Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat
hij alle profeten ter dood had gebracht. 2Toen liet Izebel
Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen
met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet
hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte
om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen
liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één dagreis ver de
woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten,
verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg
geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter
dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik in
slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei:
‘Sta op en eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast zijn
hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een
kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij
weer onder de struik liggen. 7Maar de engel van
de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta
op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8Elia stond
op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt
door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de
woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar
ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia,
wat doe je hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle
overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten
gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het
ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei
de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar
kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige
windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de
rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond
de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een
aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich
niet. 12Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur
bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister
van een zachte bries.

13Toen

Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn
gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de
grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia,
wat doe je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle
overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten
gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het
ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia: ‘Keer
terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar
aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram
zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning
van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola,
moet je tot je eigen opvolger zalven.

Lied 321: 1, 2, 3, 4, 6
2 Petrus 1: 16-21

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus
Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op
vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen
ogen zijn grootheid gezien. 17Want Hij ontving van God, de
Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke
luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem
vind Ik vreugde.’ 18Die stem hebben wij zelf uit de hemel
horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg
waren. 19Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is
daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw
aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp
die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt
en de morgenster opgaat in uw hart. 20Besef daarbij vooral
dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige
uitleg toelaat, 21want nooit is een profetie voortgekomen uit
menselijk initiatief: mensen die namens God spraken
werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Lied 659: 1, 2, 4, 5, 6
Preek
Moment van stilte
Lied 283

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie
Noodhulp

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 afgedrukte QR-code, er
verschijnt dan een link naar de website van de bank die
u moet aanklikken, u toetst vervolgens het bedrag in
dat U wilt geven en u kiest uw bank zoals bij iedere
Ideal overmaking.
U kunt ook geven door thuis een bedrag over te maken
op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie
Den Haag Zuidwest o.v.v. het collectedoel, of via GIVT.
1e collecte: Nigeria: Noodhulp, werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen
christenen en moslims op de vlucht voor geweld in
eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de
meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de
inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een
tekort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun
nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en
het verwerken van trauma's.
Meer lezen kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria
Orgelspel
Bewerking over lied 643: Zingt nu de Heer! –
Albert de Klerk (1917-1998)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
HEER, VERHOOR 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.
Lied 634 (staande)

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gezongen): AMEN
Lied 708: 1, 6 (staande)
Orgelspel
Concerto del Sigr. Tomaso Albinoni –
J.G,.Walther (1684-1748)

