Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 17 januari 2021
2e zondag na Epifanie (Verschijning van de Heer)
Oecumenische viering
“Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”
De liturgische kleur in de tijd tot Aswoensdag is groen,
de kleur van de verwachting.
Voorganger: Ds Michiel Aten
Organist:
Henk Lemckert
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Petra Oudshoorn
Peter van Leeuwen
Leny Melis

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

Voorbereiding
Orgelspel
Vater unser im Himmelreich (LvK 48)
Georg Friedrich Kaufmann (1679-1735)
Verwelkoming door de ouderling
De kaarsen worden aangestoken.
Lied 271
Woorden van Welkom en inleiding op de viering
door de voorganger
v: De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest
zij met u allen.
a: AMEN
Inleiding (met woorden vanuit de Raad van Kerken)

Gebed om vergeving
v: Heilige Geest, U schept en herschept
de kerk op alle plaatsen.
Kom en fluister ons het gebed in,
dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden
tot zijn Vader richtte:
‘dat zij allen één zijn….. opdat de wereld zal geloven’
a: HEER, ONTFERM U
v: Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons
het vuur van uw liefde,
zodat alle verdenking, minachting en misverstand
in de kerk mogen ophouden.
Laat de muren ie ons scheiden vallen.
a: HEER, ONTFERM U
v: Heilige Geest, Trooster van alle mensen,
stel ons hart open voor vergeving en verzoening
en breng ons terug van onze dwaalwegen.
a: HEER, ONTFERM U
v: Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
maak ons arm van geest,
zodat wij uw onverwachte genade
kunnen verwelkomen.
a: HEER, ONTFERM U
v: Heilige Geest
laat alle mannen, vrouwen en kinderen
die vervolgd worden
om hun trouw aan het evangelie
nooit in de steek.
Geef hen de kracht en moed,
en ondersteun wie hen helpen.
a: HEER, ONTFERM U.
AMEN.
Eerste Wake
Psalm 103: 1, 3, 5
Lezing:

1 Korinthe 1: 10-13 a

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus
Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om
scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw
overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s
huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters,
dat er verdeeldheid onder u heerst. 12Ik bedoel dat de een
zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een
derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is
Christus dan verdeeld?

Korte stilte
Gebed
Stilte

Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias
(melodie: ‘Jésus le Christ, lumière interieure’)

Lofprijzing, uitgesproken:
v: wij zingen uw lof aan de wereld, onder alle volken.
Wij zingen uw lof midden in de schepping,
onder al uw schepselen.
a: U DIE ONS ROEPT OM U TE LOVEN
HIER OP AARDE: GLORIE AAN U!
v: Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.
Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is
en wat bereikt is.
a: U DIE ONS ROEPT OM U TE LOVEN
HIER OP AARDE: GLORIE AAN U!

Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
geef dat ik open uw liefde ontvang.
Tweede Wake
Lezing:

Psalm 85

U bent uw land genadig geweest, HEER, u keerde het lot van
Jakob ten goede, 3nam de schuld van uw volk weg en bedekte al
zijn zonden. sela 4U bedwong uw woede en wendde u af van uw
brandende toorn. 5God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons. 6Wilt u voor eeuwig uw toorn
laten duren, verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 7Breng ons
weer tot leven, dan zullen wij ons in u verheugen. 8Toon ons uw
trouw, HEER, en geef ons uw hulp. 9Ik wil horen wat God ons
zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn
getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 10Voor
wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons
land, 11trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede
begroeten elkaar met een kus, 12uit de aarde bloeit de waarheid
op, het recht ziet uit de hemel toe. 13De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven. 14Het recht gaat voor God uit en
baant voor hem de weg.

Lied 769: 1, 5, 6
Lezing:
Openbaring 7: 9-12
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te
tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden
ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De
redding komt van onze God die op de troon zit en van het
lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten
en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de
troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof,
majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht
komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
Korte stilte

v: Wij zingen uw lof op plaatsen
van conflict en misverstand.
Wij zingen uw lof op plaatsen
van ontmoeting en verzoening.
a: U DIE ONS ROEPT OM U TE LOVEN
HIER OP AARDE: GLORIE AAN U!
v: Wij zingen uw lof te midden van kloven
en verdeeldheid.
Wij zingen uw lof te midden van leven en dood,
waar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde worden geboren.
a: U DIE ONS ROEPT OM U TE LOVEN
HIER OP AARDE: GLORIE AAN U!
Lied 568a
Lezen van de groet van de predikant/
voorganger van de andere gemeenschap
Vrede delen met elkaar
(we geven elkaar de vredegroet, mensen thuis sturen
elkaar een hartje via Whatsapp/Facebook of gewoon
een vriendschapsmailtje aan iemand van de andere
geloofsgemeenschap)
Derde Wake
Psalm 96: 1, 3, 7
Lezing: Johannes 15: 1-17
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht
draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd
heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als
jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid
van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie
veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.9Ik heb
jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf
in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan
mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden
van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat
jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor
je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je
doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer,
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet;
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en
ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht
te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op:
heb elkaar lief.
Meditatie / overdenking
Korte stilte
Voorbeden
Naar de kern bewegen: voorganger leest tekst voor
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.
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Aandachtscentrum
2e collecte: Ondersteuning gemeenten PKN
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de
schaaltjes 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

1e Collecte. Aandachtcentrum.
Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt,
een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan
praten over geloof en levensvragen en zijn of haar
zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is
ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een
stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is
welkom! Onze gasten worden met respect benaderd
en kunnen hier even op adem komen en een
luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer,
gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.
2e Collecte. Ondersteuning gemeenten.
“Goed toegerust aan de slag in de kerk “.
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen:
van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat
tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een
divers trainingsaanbod helpt de academie van de
Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers
om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de
trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis,
doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo
gaan ze goed toegerust aan de slag.
Orgelspel
Vater unser im Himmelreich (LvK 48) –
Piet Post (1919-1979)
v:
Het leven van God en het geven om elkaar zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bidden en
werken horen bij elkaar. Wanneer wij in Christus
blijven, ontvangen wij de Geest van moed en wijsheid
om op te treden tegen alle onrecht en verdrukking.
a: Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal
zijn. Laat het Woord van God leven blazen in je
werken en rusten, de hele dag door. Koester de
innerlijke stilte in alles wat je doet, want zo ven je
thuis bij Christus. Word vervuld met de Geest van de
Zaligsprekingen; vreugde, eenvoud en
barmhartigheid.
Zegen
Lied 981: 1, 4, 5 (staande)
Orgelspel (Lied 981)

