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De liturgische kleur in deze feestloze periode, die
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de
verwachting.
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Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in
beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten.

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 807
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: Wij zijn gekomen om hier samen te vieren
wat ons in de week vaak zo slecht afgaat:
beeld van U te zijn.
g: HEER, LEER ONS DE RECHTE WEGEN TE GAAN.
AMEN.
Lied 216 (staande)
Korte toelichting op de dienst

Gebed vanwege de nood van de wereld
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Psalm 92: 1, 2, 3 (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
Prediker 2: 1-11
Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de
genoegens van het leven te smaken en te genieten van
het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel
leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer
dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3Ik heb
mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn,
en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of
ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de
overhand – kon ontdekken wat een mens het beste
doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij
doorbrengt onder de hemel. 4Ook heb ik grootse
dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen
gebouwd en wijngaarden geplant. 5Ik heb tuinen en
parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen
geplant. 6Ik heb waterbekkens gegraven om een bos
met jonge bomen te bevloeien. 7Ik heb slaven en
slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden
slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen,
schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in
Jeruzalem heeft geregeerd. 8Ik heb goud en zilver
opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen
en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld
en het genot geproefd van vele, vele vrouwen.
9Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit
vergaard dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft
geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven
had, behield ik ook mijn wijsheid. 10Alles wat mijn
ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn
hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar
hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het
was het loon voor mijn gezwoeg.

11Maar

toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog
eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam
gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het
allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had
geen enkel nut onder de zon.
Lied 807: 1, 3, 4
Lucas 12: 13-21
Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg
tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet
delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft Mij als
rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij
zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van
hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn
leven bezit hij niet.’ 16En Hij vertelde hun de volgende
gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik
doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te
slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit:
ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al
mijn graan en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik
tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet,
drink en vermaak je. 20Maar God zei tegen hem:
“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je
hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die
schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij
God.’

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: Maatjesproject
Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een
samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds
2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld
aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar
geregeld bezoekt om te praten over levensvragen. Als
je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten
vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het
bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet,
vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet
mensen goed om deze met een betrokken
gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van
afgenomen zorg is dit erg belangrijk, daarom vragen
wij u dit project te steunen door middel van een
financiële bijdrage.
Orgelspel
Lied 718 - Joh. van Dommele (*1927)
Gebeden

Lied 718

•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met:

•

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.

Preek
Moment van stilte
Lied 834

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte:
Maatjesproject

2e collecte:
Wijkgemeente

Lied 657 (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gezongen): AMEN
Orgelspel
Cantique de Jean Racine - Gabriel Fauré (1845-1924)

