Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 20 november 2022
De liturgische kleur in deze feestloze periode, die
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de
verwachting.
Voorganger: Ds Bert Kuipers
Organist:
Vincent Hildebrandt
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Louise Petri
Paul van Gijzen, Maureen Palyama
Bernard Derksen

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

Voorbereiding
Orgelspel
Bewerkingen over lied 713 Wij moeten Gode zingen –
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: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
o.: Gij, die ons hart aanziet,
Gij die onze diepten peilt,
g: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
o.: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
g: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
o: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
g: GEEF ONS UW GENADE!
o: Breng ons in het rein met U en met elkaar.
g: ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN

Psalm 50: 1, 7 (staande)
Korte toelichting op de dienst
Gebed vanwege de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 971 (staande)
Moment voor de kinderen (indien aanwezig)

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN
2 Koningen 13: 14-21
Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht
koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit:
‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van
Israël!’ 15Elisa zei tegen de koning: ‘Haal een boog en
pijlen.’ Toen Joas dat gedaan had, 16zei Elisa: ‘Span de
boog.’ Joas spande de boog, en Elisa legde zijn handen
over de handen van de koning heen 17en zei: ‘Open het
venster dat uitziet naar het oosten.’ Joas opende het
venster, en Elisa zei: ‘Schiet!’ De koning schoot een pijl
af, en Elisa zei: ‘Deze pijl is een overwinningsteken
van de HEER. Deze pijl betekent de overwinning op
Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend
verslaan.’ 18Daarna zei Elisa: ‘Pak uw pijlen.’ Joas nam
de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning: ‘Sla
met de pijlen op de grond.’ Joas sloeg driemaal met de
pijlen op de grond, niet vaker. 19Toen riep de godsman
woedend uit: ‘Had maar vijf of zes keer geslagen! Dan
zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u
Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen.’
20Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen
waarin elk jaar weer Moabitische benden het land
binnenvielen. 21Toen de plunderaars eraan kwamen,
werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de
dode in Elisa’s graf. Zodra hij in het graf in aanraking
kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode
weer tot leven en stond hij op.
Psalm 46: 1, 2

Lucas 21: 5-19

Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie
stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei
Hij: 6‘Wat jullie hier zien ... er zullen dagen komen waarop
geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden
afgebroken.’ 7Ze stelden Hem toen de vraag: ‘Meester,
wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken
kunnen we het herkennen?’ 8Jezus zei: ‘Let op, laat je niet
misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam
gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.”
Volg hen niet! 9Als jullie berichten horen over oorlog en
opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst
gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 10Hij
vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde
trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, 11er zullen
zware aardbevingen komen en hongersnoden en
epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en
verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12Maar eerst zullen
jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan
de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de
gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en
gouverneurs omwille van mijn naam. 13Dan zullen jullie
moeten getuigen. 14Bedenk wel dat jullie je verdediging niet
moeten voorbereiden. 15Want Ik zal jullie woorden van
wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders
kunnen worden weerstaan of weersproken. 16Zelfs je
ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je
uitleveren, en ze zullen sommigen van jullie ter dood laten
brengen. 17Jullie zullen door iedereen worden gehaat
omwille van mijn naam. 18Maar geen haar van je hoofd zal
verloren gaan. 19Red je leven door standvastigheid!

Lied 753
Preek

1e collecte: Kidscare
Kidscare is momenteel bezig met noodhulp vanwege de
aanhoudende droogte in Kenia. De opbrengst van deze
collecte zal daarom direct worden overgemaakt om hen te
steunen bij het uitdelen van voedselpaketten. Meer
informatie op de website PGG ZuidWest (denhaagzuidwest.nl). U begrijpt: van harte aanbevolen!
2e collecte: Pastoraat
Samen gedenken in dorp of stadswijk
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk
in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners
die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm
van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil
te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook
altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten
en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van
gemeente zijn. Meer lezenkerkinactie.nl/collecterooster

Orgelspel(1713-1780)
Bewerking over het slotlied 749 –
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met:

Moment van stilte
Lied 713
1 (a), 2 (v), 3 (a), 4 (m), 5 (a)

Antwoord
Inzameling van de gaven
1e collecte:
KidsCare

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.
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon uw bijdrage als vanouds
in de collectezak deponeren!

2e collecte:
Pastoraat PKN

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 749: 1, 3 (staande)
Heenzending en zegen
a: AMEN (gezongen)
Orgelspel
Wachet auf, ruft uns die Stimme (lied 749) J.S. Bach (1685-1750)

