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De liederen worden uitsluitend door de zangers
gezongen; wij verzoeken u dringend niet mee te
zingen en niet mee te neuriën.

Voorbereiding
Orgelspel (Lied 868)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken.
o: De geest van God zet mensen in beweging,
de geest zet ons in vuur en vlam.
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.
Psalm 98: 1, 4
Korte inleiding op deze viering

Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
‘Zing voor Gods licht’ (staande)
(uit: Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow,
melodie: lied 868)

1
Zing voor Gods licht dat de schepping
nieuw kleurt in de morgen,
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren.
2
Zing voor Gods kracht die de ketenen
breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop
en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
3
Zing voor Gods recht
dat de machthebbers mores zal leren,
arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen. Recht,
levend recht, dat onderdrukking beslecht
en ons tot vrijheid doet keren.
4
Zing voor de heiligen zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen,
staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.
Moment voor klein en groot
Lied 973

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

Ezechiël 34: 11-17
Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
omzien en zelf voor ze zorgen. 12Zoals een herder naar
zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn
geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze
redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op
een dag van dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze uit
alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen,
ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de
bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze
weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14Ik zal
ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de
bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls
bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een
grazige weide. 15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze
laten rusten – spreekt God, de HEER. 16Ik zal naar
verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren
terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren
gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik
doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.17Wat jullie
betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal
rechtspreken tussen het ene schaap en het andere,
tussen rammen en bokken.

Lied 23b: 1, 2
Mattheus 25: 31-46

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en
in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn
glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor hem
worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken
scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts
van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom
en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want
ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie
namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen
hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien
en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer
hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en
zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
41Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen
naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn
engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te
eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik
was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was
naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44Dan zullen ook
zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de
gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij

zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor
een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben
jullie ook voor mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het
eeuwige leven.’

Lied 333 (3x)
Preek
Moment van stilte
Lied 1001

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Diaconale collecte OASE
2e collecte: Wijkgemeente
Orgelspel
Adagio non troppo Op. 30 no 3 uit Lieder ohne Worte
– Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de busjes
doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder vermelding
van de collecte waar het bedrag voor bestemd is.
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a: 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 834 (staande)

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Orgelspel
Fuga in g - Joh. Ernst Eberlin (1702-1762)

