
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over lied 413: Grote God, wij loven U 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken 

o:  Gezegend Gij, God,  
koning van de wereld, 
die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 

 
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:  Heer, wij zijn mensen van U,  

 op zoek naar inspiratie,  

 op zoek naar een nieuw begin.  

g:  VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.  

o:  Woon in ons hart als wij leeg zijn en zonder hoop.  

 Breng ons terug bij U, als wij U hebben verlaten.  

g:  VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN. 
 

 Psalm 54: 1, 2 (staande) 
 
Korte toelichting op de dienst 
 

Gebed vanwege de nood van de wereld 
beantwoord met:  

 
 

   Lied 117a (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 
 
Jeremia 23: 23-29 
Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet ook een 
God van ver? – spreekt de HEER. 24Als iemand zich 
verbergt, zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de 
HEER. Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde? – 
spreekt de HEER. 25Ik heb gehoord wat voor leugens 
die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: 
“Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26Hoe lang 
nog blijven die leugenachtige profeten hun eigen 
verzinsels verkondigen? 27Hoe lang nog zijn ze erop 
uit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn 
volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun 
voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? 28Een 
profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, 
maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden 
betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? 
– spreekt de HEER. 29Is mijn woord niet als een vuur, 
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de 
HEER. 
 

  Lied 422 
 
Lucas 12: 49-56 
Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, 
en wat zou Ik graag willen dat het al brandde! 50Ik 
moet een doop ondergaan, en Ik word hevig gekweld 
zolang die niet volbracht is. 51Denken jullie dat Ik 
gekomen ben om vrede te brengen op aarde? 
Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik verdeeldheid kom 
brengen. 52Van nu af aan zullen vijf in één huis 
verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie.  
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 14 augustus 2022 

De liturgische kleur in deze feestloze periode, die 
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de 
verwachting. 

Voorganger: Ds Nel van Dorp 

Organist:  Gijsbert Kok  

Ouderling:  Louise Moerbeek 

Diaken:  Maureen Palyama 

Lector:   Ben Goedman 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



53De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon 
tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar 
dochter en de dochter tegenover haar moeder, de 
schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de 
schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 
54Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een wolk 
zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat 
er regen op komst is, en dat is ook zo. 55En wanneer 
jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen 
jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 
56Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel 
kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze 
tijd niet kunnen duiden? 
 

   Lied 992 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 903: 1,3 
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  

1e collecte:  
Wijkdiaconie 

2e collecte:  
KIA Columbia 

  

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.  
 

1e collecte: Colombia 
Theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in 
Cali. 
We steunen een bijzonder project van Kerk in Actie - 
Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia.  
Voormalig pastor van buurt-en-kerkhuis De 
Paardenberg,  Jeannet Bierman, staat in de 
startblokken om als docent praktische theologie aan 
de Universitaria Bautista aan de slag te gaan. Deze 
theologische hogeschool in Cali is een belangrijke plek 
om via de studenten te werken aan vrede en 
perspectief voor de kerk en de samenleving van 
Colombia. Ook al kan Jeannet door de pandemie nog 
steeds niet naar Colombia vertrekken, financiële steun 
voor dit project van Kerk in Actie is hard nodig. 

 
Orgelspel 
Canzone nr. 3 - Johann Kaspar Kerll (1627-1693) 
 
Gebeden 

• 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  425 (staande) 
 
Heenzending en zegen 
a:  AMEN (gezongen) 
 
Orgelspel  
Divertimento on a Spiritual –  
Aaron David Miller (1972) 


