Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 21 november 2021,
3e zondag van de Voleinding
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren
tot Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger: Ds Jacob Korf
Organist:
Vincent Hildebrandt
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Kees Ockhuysen
Joke Molenkamp
Ben Goedman

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Mogelijk
komen kerkgangers in beeld, alhoewel in principe alleen
het liturgisch centrum te zien zal zijn.

Voorbereiding
Orgelspel (bewerkingen over psalm 111)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken.
Kaarsenlied

Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Lied 103c (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.
Psalm 82
God staat op in de hemelse raad,
Hij spreekt recht in de kring van de goden:
2‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela
3Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
4bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.’
5Zij tonen geen inzicht, geen begrip,
en dolen in duisternis rond.
De aarde wankelt op haar grondvesten.
6‘Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.
7Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.”’
8Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren U toe.
Lied 825: 8, 9

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: Voor uw Geest, o God,
blijven wij vaak koud en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan
door alles wat ons hoofd en hart vervult.
g: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,
EN RICHT ONZE VOETEN
OP DE WEG VAN VREDE. AMEN.
Psalm 111: 1, 4, 5
Korte inleiding op deze viering

Johannes 10: 11, 22-36
11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid
zijn leven te geven voor de schapen.
22In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23Jezus liep in de
tempel, in de zuilengang van Salomo. 24Daar
kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze
vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in het
onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan
ronduit.’ 25Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al
gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van
mijn Vader doe getuigt over Mij, 26maar u wilt Me
niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze
en zij volgen Mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze
zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit
mijn hand roven. 29Wat mijn Vader Mij gegeven
heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de
hand van mijn Vader roven, 30en de Vader en Ik zijn
één.’

31Toen

de Joden weer stenen opraapten omdat ze
Hem wilden stenigen, 32zei Jezus: ‘Ik heb door de
Vader veel goeds voor u gedaan; om welke goede
daad wilt u Me stenigen?’ 33‘Voor een goede daad
zullen we U niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar
wel voor godslastering: U bent een mens, maar U
beweert dat U God bent!’ 34Jezus zei: ‘Staat er in uw
wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent
goden’”? 35De Schrift blijft altijd van kracht; als
mensen tot wie God spreekt goden genoemd
worden, 36hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd
en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van
godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon
ben?
Lied 534
Preek
Moment van stilte
Lied 754

Orgelspel
Bewerking over lied 905 – J. C. Kellner (1736-1813)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
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 leidt 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 905: 1, 4 (staande)

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Vluchtelingenkinderen Griekenland
2e collecte : Protestantse kerk pastoraat
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: Vluchtelingenkinderen Griekenland
De situatie van de kwetsbare vluchtelingenkinderen
in Griekenland is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000
kinderen verblijven onder erbarmelijke
omstandigheden op Griekse eilanden of op het
vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen
daar wel drie jaar. Kerk in Actie helpt
vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel,
kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een
betere plek te krijgen. Daarom wordt in de week van
22 tot 27 november door Kerk in Actie een landelijke
actie gehouden waarin huis aan huis zal worden
gecollecteerd. Om deze actie te ondersteunen
collecteren wij in de drie locaties van Den Haag
Zuidwest op 21 november voor de
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
De Diaconie Den Haag heeft toegezegd de
opbrengst te zullen verdubbelen. Elke euro die u
geeft is dus twee euro waard!

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Orgelspel
Fuga over lied 905 – Cornelis de Wolff (1865-1909)
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten.
Daarna geeft de ouderling aan hoe we de kerk veilig
kunnen verlaten.

