Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 3 juli 2022
De liturgische kleur in deze feestloze periode, die
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de
verwachting.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Henk Lemckert
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Gebed vanwege de nood van de wereld
beantwoord met:
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Heer ont-ferm u, Heer ont-ferm U, Heer ont-fe-rm U

Psalm 100: 1, 2, 4 (staande)
Moment voor klein en groot
Het eerste woord zal vrede zijn
(Hanna Lam & Wim ter Burg)

Louise Moerbeek
Christiaan Scheen
Bernard Derksen

In deze dienst worden Mevrouw Thea WignandMatsinger en mevrouw Maureen Palyama
bevestigd tot diaken.
Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in
beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten.

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 283

1

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.
Lied 283: 1, 2, 4, 5
Korte toelichting op de dienst

Refrein
2
En als jouw groet geen goed ontmoet,
je woord geen weerklank vindt,
schud dan het stof af van je voet,
’t verwaait wel op de wind
Refrein
3
Wanneer je gaat in vredesnaam
Op weg door stad en land,
Dan mag je blij zijn, want jouw naam
Staat woordelijk in Gods hand.
Refrein

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 10: 10-14
Ik heb de hand gelegd op koninkrijken vol afgoden,
rijker aan beelden dan Jeruzalem en Samaria.
11Samaria met zijn afgoden heb ik vernietigd, zou ik
niet hetzelfde kunnen doen met Jeruzalem en zijn
godenbeelden?’ 12Maar zodra de Heer met de Sion en
Jeruzalem heeft gedaan wat Hij zich heeft
voorgenomen, zal Hij de koning van Assyrië straffen
om zijn hoogmoedige houding en trotse blik. 13 Want
deze beweerde: ‘Op eigen kracht heb ik dit gedaan, in
mijn grote wijsheid – want ik ben wijs! Ik heb grenzen
verlegd en volken geplunderd, door mijn macht heb ik
hen in het stof doen bijten. 14Zoals iemand een
vogelnest vindt, zo vond ik de rijkdom van die volken,
en zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik
heel de aarde in mijn handen. Er was niemand meer
die zijn vleugels bewoog of die zijn snavel opende om
te tjilpen.’

10Maar

als jullie een stad binnengaan waar je niet
welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11“Zelfs
het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft,
schudden we van ons af en laten we bij u; maar
bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!”
12Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag
draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13Wee
Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn,
dan waren de inwoners van die steden allang, gehuld
in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze
tot inkeer gekomen. 14Wanneer het oordeel komt, zal
het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van
jullie. 15En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel
verheven te worden? In het dodenrijk zul je
afdalen! 16Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en
wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst
Hem af die Mij gezonden heeft.’17De
tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden:
‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij
het horen van uw naam.’ 18Hij zei tegen hen: ‘Ik heb
Satan als een lichtflits uit de hemel zien
vallen! 19Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven
om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de
kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan
schaden. 20Verheug je er echter niet over dat de
geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je
omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’

Lied 811
Lucas 10: 1-20
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan,
die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere
stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. 2Hij
zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig
arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3Ga
op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren
onder de wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas
en geen sandalen mee, en groet onderweg
niemand. 5Als jullie een huis binnengaan, zeg dan
eerst: “Vrede voor dit huis!” 6Als er iemand woont die
de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo
niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7Blijf in dat
huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de
arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis
naar het andere. 8En als jullie een stad binnengaan en
daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet,
9genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het
koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
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Moment van stilte
Lied 970
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Bevestiging

Antwoord

Afscheid van Joke Molenkamp-Loran als diaken

Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte:
2e collecte:
Werelddiaconaat
Wijkgemeente

Psalm 90: 8
Bevestiging van Maureen Christina HouwaardPalyama en Theodora Maria Wignand-Matsinger
tot diaken.




Presentatie
Inleiding
Gelofte en verbintenis
Lied 360: 1, 2




Gebed om de geest
Handoplegging en zegening



Vraag aan de gemeente
Beloven jullie hen te aanvaarden,
hen te omringen met medeleven,
hen te dragen in jullie gebeden
en met hen mee te werken
in de dienst van onze God?
Wat is daarop jullie antwoord?
A: JA, VAN HARTE.

We zingen Thea en Maureen toe:
‘Vrede wens ik je toe’ (2x)
(uit de Iona-bundel ‘Opstaan’ lied 31)

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: India Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen
achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg
hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding,
muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen
en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie
besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de
thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met
kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
Meer lezen kerkinactie.nl/onderwijsindia

Orgelspel
Lied 283 - Max Reger (1873-1916)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met:
Het lied ‘Api Indjil’ wordt gezongen.
Vertaling uit het Moluks:
Het vuur van het evangelie blijft branden
God had een bedoeling met onze voorouders.
Zij ontvingen in den beginne het vuur van het evangelie.
Nu zijn ze er niet meer,
wat blijft is de boodschap voor ons allen nu,
kinderen en kleinkinderen.
Laat het vuur van het evangelie branden,
branden in ons hart
en laat het haar gloed verspreiden vanuit Ambon,
vanuit het verleden tot Jezus wederkeert.

Lied 1006 (Onze Vader)
Lied 418 (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gezongen): AMEN
Orgelspel
Sonate in C - Joh. Chr. Heinrich Rinck (1770-1846)

