Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk

Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.

Orde van Dienst op 23 augustus 2020
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent
is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger: Ds Bert Kuipers
Organist:
Henk Lemckert
Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Petra Oudshoorn
Christiaan Scheen
Marja Hoet

De liederen worden gezongen door de zangers en
iedereen mag mee neuriën.

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over psalm 84
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken.
o: Gezegend Gij, God, koning van de wereld,
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: Hier zijn wij, God.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld
g: VAAK OOK ZIJN WE ELKAAR KWIJT
o: Ooit is ons verteld
dat U ons allang gevonden had
nog voor we ervan wisten
g: MAAK DAT WE VINDEN
HIER, VANDAAG,
ONSZELF, U, EN ELKAAR.
AMEN.
Psalm 84: 1, 2, 3
Korte inleiding op deze viering

Lied 304 (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.
Jesaja 51: 1-6
Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de HEER zoeken. Kijk naar de rots waaruit
je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je
gedolven bent. 2Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen ik hem riep
was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk
gemaakt. 3De HEER troost Sion, hij biedt troost aan
haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden
gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar
muziek en lofzang klinken. 4-5Mijn volk, luister
aandachtig naar mij, mijn natie, leen mij je oor. De
wet vindt zijn oorsprong in mij, en mijn recht zal een
licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik
de zege nabij, de hulp die ik bied is al onderweg; ik
zal krachtig rechtspreken over de volken. De
eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, ze zien
uit naar mijn krachtig optreden. 6Kijk omhoog naar
de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de
hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud
gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de
redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn
recht zal geen einde hebben.
Psalm 138
1, 2 (zangers+neuriën), 3 (alleen neuriën),
4 ( zangers+neuriën)
Mattheus 16: 21-27
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te
maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel
zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij
gedood zou worden, maar op de derde dag uit de
dood zou worden opgewekt. 22Petrus nam hem
terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God
verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’
23Maar Jezus keerde hem de rug toe met de
woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog
van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter
mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn
kruis op zich nemen en mij volgen. 25Want ieder die
zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie
zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te
winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een
mens niet overhebben voor zijn leven? 27Wanneer
de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen
en bekleed met de stralende luister van zijn Vader,
dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
Lied 835
Preek
We zijn stil voor God
Lied 941
1, 2 (zangers+neuriën), 3 (alleen neuriën),
4 ( zangers+neuriën)

Antwoord
Inzameling van de gaven
1e collecte: Straatpastoraat.
2e collecte: Wijkgemeente.
Orgelspel:
Allemande BWV 838 – J.S. Bach (1685-1750)
1e collecte: Straatpastoraat
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten
zich in voor mensen die op straat leven of die daar een
groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak
en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische
problemen en andere sociaal kwetsbare mensen.
Pastoraat vormt de kern van hun werk. Zij zijn
onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die
aandacht of steun nodig hebben. Continuïteit en
trouw zijn wezenlijk voor het werk, vandaar dat we
een beroep doen op uw financiële steun. Helpt u mee?
Diaconie
Uw collectebijdrage graag 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

Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a:

•

HEER ONZE GOD, WIJ BIDDEN U
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 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 841
1, 2 (zangers+neuriën), 3 (alleen neuriën),
4 ( zangers+neuriën)

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken):
a: AMEN
Orgelspel
Prélude op het Lutherlied ‘Gott der Vater, steh uns bei’
- Joh. Th. Lemckert (1940)

