Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Voorbereiding

Orde van Dienst op 22 november 2020,
laatste zondag van het kerkelijk jaar

Orgelspel
‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (Lied 749) –
J.S. Bach (1685-1750),
gevolgd door enkele variaties over psalm 92.

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.

Verwelkoming

Voorganger: Ds Martin Koster
Organist:
Vincent Hildebrandt
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Rianne van Deursen
Paul van Gijzen
Jochum Talsma

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

De kaarsen worden aangestoken.
o: Gezegend Gij, God,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!
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 staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
g: HEER, BEHOED ONS,
KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.
AMEN.
Psalm 92: 3, 7
Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Psalm 136: 11, 12, 13 (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.
Leer van de vijgenboom deze les
(Mat. 24:32)

Mattheus 24:14-35

Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele
wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken,
zal het einde komen. 15Wanneer jullie dus de
“verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de
profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp
dit goed), 16dan moet iedereen in Judea de bergen in
vluchten; 17wie op het dak van zijn huis is moet niet naar
beneden gaan om nog spullen te halen, 18en wie op het
land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen.
19Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd
zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20Bid dat
jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet
op sabbat. 21Want het zal een tijd zijn van enorme
verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld
tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.
22En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen
enkel mens worden gered; maar omwille van de
uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23Als iemand
dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is
hij,” geloof dat dan niet. 24Want er zullen valse messiassen
en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en
wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo
mogelijk te misleiden. 25Let op, ik heb jullie dit van tevoren
gezegd. 26Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee,
hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen:
“Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27Want zoals
een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het
westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28Waar een lijk
is, daar zullen de gieren zich verzamelen.29Meteen na de
verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan geen licht meer geven, de sterren
zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen
wankelen. 30Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en
alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de
borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken
van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31Dan
zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal
zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken
bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot
het andere. 32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw
zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de
zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34Ik
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet
verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel
en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen
nooit verdwijnen.

Lied 451: 2, 5

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: PKN pastoraat
Orgelspel
‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (Lied 749) –
Johan Ludwig Krebs (1713-1780)
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
2e Collecte: Pastoraat. PKN - Omzien naar mensen
binnen en buiten de kerk.
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de
naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar
bieden om de weg met God te gaan, in alle
omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente,
maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker
ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat
kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een
begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten
in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk
materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de
training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt
op wat er komt kijken bij het verzorgen van een
uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het
samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het
openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn
er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes
beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties
voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met
uw bijdrage steunt u de Protestantse Kerk in het
ontwikkelen van pastorale trainingen en
toerustingsmaterialen. Helpt u mee?
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a: HEER, VERHOOR ONS.

•

Onze Vader

Preek
Moment van stilte
Lied 511: 1, 2, 7

Lied 462: 3, 5, 6 (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Orgelspel
Cantabile - Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)

