Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 15 april 2018,
3e zondag van de Paastijd, ‘barmhartigheid‘.
De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus,
de kleur van de grote feesten van de Heer,
die we tot Pinksteren zullen gebruiken.
Voorganger:
Organist:

Ds Wietske Verkuyl
Vincent Hildebrandt

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Hans Bergwerff
Anne-Lies van Zijl
Benard Derksen

Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 154b (staande)
1, 4, 7, 10 (a); 2, 5, 8 (v); 3, 6, 9 (m)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.

Voorbereiding

Moment voor grote en kleine kinderen
Open je oren om te horen

Orgelspel (variaties over psalm 33)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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We zijn stil en openen ons hart voor God
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Psalm 33: 6, 7
We gaan zitten.
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Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
Je - zus Chris - tus is het licht

En een hart om uitAteS zeggen





Wat een ander moed in spreekt
Open je oren ...
ge - ze gend
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Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan
Open je oren ...
Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Open je oren ...

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is
Open je oren ...
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Genesis 4: 1-16
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw,
en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de
hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken
aan een man!’ 2Later bracht ze zijn broer ter wereld,
Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3Op een
keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had
geoogst. 4Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren
dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER
merkte Abel en zijn offer op, 5maar voor Kaïn en zijn
offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn
blik werd donker. 6De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je
zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7Handel je goed,
dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel
je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in
haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan
zij.’ 8Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in
gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg
hem dood. 9Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je
broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik
soms waken over mijn broer?’ 10‘Wat heb je gedaan?’ zei
de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de
aarde naar mij schreeuwt. 11Daarom: vervloekt ben jij!
Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft
opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen,
het bloed dat jij vergoten hebt. 12Ook al bewerk je het
land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13Kaïn zei tegen deHEER:
‘Die straf is te zwaar. 14U verjaagt mij nu van deze plek
en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan
dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan
iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15Maar de HEER
beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal
aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een
teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou
doodslaan. 16Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij
vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.
Lied 155: 1, 2, 5

Johannes 21: 15-24
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de
anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat
ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens
vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus
zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg
hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’
Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer
vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u
weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn
schapen. 18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was
deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde,
maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet
naartoe wilt.’19Met deze woorden duidde hij aan hoe
Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg
mij.’
20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van
wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens
de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie
het was die hem zou verraden. 21Toen Petrus hem zag
vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem,
Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak
of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij
volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben sommige
broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou
sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet
sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft
totdat ik kom.’
24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt,
en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn
getuigenis betrouwbaar is.

U komt de lof toe

Preek
We zijn stil voor God
Lied 792

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Lied 622 Nu triomfeert de Zoon van God J.S. Bach (1685-1750)
Gebeden


Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):
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bid-den U, ver - hoor 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 977: 1, 2, 5 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Gloriaversetten - François Couperin (1668-1733)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

