Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 19 juni 2022
Vandaag is het de tweede zondag na Pinksteren en
de eerste na Trinitatis. Vandaag begint in het
kerkelijk jaar de feestloze periode, die duurt tot de
advent. In deze tijd hangt er een groen
antependium.
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Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in
beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten.

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over psalm 84.
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: 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 84: 1, 2, 6
Korte toelichting op de dienst

Gebed vanwege de nood van de wereld
steeds beantwoord met:





           
,

,

Heer ont-ferm u, Heer ont-ferm U, Heer ont-fe-rm U

Lied 705: 1, 3, 4 (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
Psalm 139: 1-6; 13-14
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
2U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
4Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
6Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
13U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
heb gegeven. De HEER heeft gesproken.
Lied 680: 1, 2, 3
Mattheüs 7: 7-12
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult
vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. 9Is er iemand onder jullie die zijn kind,
als het om brood vraagt, een steen zou geven? 10Of
een slang, als het om vis vraagt? 11Als jullie dus,
slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven
kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in
de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem
daarom vragen! 12Behandel anderen dus steeds zoals
je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart
van de Wet en de Profeten.
Lied 680: 4, 5

Preek

Gebeden

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 885: 1, 2

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Individuele
Hulpverlening

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.
1e collecte: Individuele hulpverlening
Sinds jaar en dag helpt de Haagse Diaconie met
financiële ondersteuning mensen die door de mazen
van de gemeentelijke hulpverlening vallen en om
welke reden dan ook dringend financiële hulp nodig
hebben om de eerstvolgende weken door te komen.
Het betreft hier vooral noodhulp, bijvoorbeeld
wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de
betaling van hun uitkering en geen inkomen hebben.
De hulp wordt aangevraagd door de gemeente en
welzijnsorganisaties en de aanvraag wordt behandeld
door een medewerker van Stek en verschillende
vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een
fors bedrag mee gemoeid en er worden ongeveer
duizend mensen per jaar mee geholpen. Tijdens de
corona pandemie bleek eens te meer hoe urgent en
hoe uniek deze vorm van ondersteuning is.
Orgelspel
Offertoire - Charles-Alexis Chauvet (1837-1871)

Lied 415: 1, 2, 3 (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gezongen): AMEN
Orgelspel
Voluntary in a - Maurice Greene (1696-1755)

