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Vanwege de herfstvakantie is er vandaag geen kindernevendienst.
Alle liederen worden door een klein groepje zangers gezongen. Er is op dit moment geen samenzang.
De dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App Kerkomroep).
Ook kunt u deze dienst met beeld volgen via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den HaagWest en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest

Klokgelui
Muziek
Welkom
Aanvangslied 220, vers 1 en 2 (solozang)
Bemoediging
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Lied 220, vers 3 (solozang)
Een paar inleidende woorden bij deze viering
Smeekgebed, afgesloten door de Kyrie- en Gloriahymne ‘U alle eer’ (lied 299e/solozang)
Gebed van de zondag
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 1 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
1
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
5
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Lied 813 (solozang)
Evangelielezing: Matteüs 22: 34-40 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
34
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze
bij elkaar.
35
Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:
36
‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand.
38
Dat is het grootste en eerste gebod.
39
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Lied 320, vers 1, 2 en 3 (solozang)
Overdenking
Orgelspel (improvisatie)
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, met een gesproken acclamatie:
Adem van God, vernieuw ons bestaan!
Wij sluiten onze gebeden af met een samen gesproken Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid)
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 976, vers 1 en 3 (solozang)
Zending en zegen (allen zeggen: Amen)

- we gaan hierbij staan -

Muziek
We gaan nog even zitten.
Na de muziek gaan we op aanwijzing van de koster rustig en elkaar ruimte gevend naar buiten.
Bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.

