Wijkgemeente Den Haag West - zondag 8 november 2020 (Dankdag)
Voorganger: ds. Olivier Elseman
Ouderling: Anja Drost
Lector: Ada Hoek
Organist:
Warner Fokkens
Solisten: Christi en Jaap van der Hauw
Kindernevendienst: Karen van Drongelen Koster: Leonore Brons
Cameraman: Andreas Rodler

Klokgelui
Orgelspel over Lied 274:

Wij komen hier ter ere van uw NAAM

Welkom
Aanvangslied: Lied 321: 1, 2, 3, 6 en 7
Bemoediging:

Ambtsdrager:
Allen:

Niet als een storm als een vloed
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Psalm van de zondag: Psalm 130: 3 en 4

Ik heb mijn hoop gevestigd

Smeekgebed afgesloten met gezongen Lied 301 j: Kyrie eleison
Gloria

Ere zij God in den Hoge
en vrede op aarde voor de mensen van zijn welbehagen.
Gloriamuziek over Lied 308 a: Gloria in excelsis

Aansteken van de kinderkaars
Gebed van de zondag:
Eerste lezing: Jesaja 48: 17 - 21
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Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël;
Ik ben de HEER, jullie God,
die jullie onderricht in je eigen belang,
die jullie leidt op de weg die je gaat.
Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee.
Je nageslacht zou zijn als het zand,
je nazaten ontelbaar als zandkorrels.
Je naam zou nooit worden uitgewist,
maar voor altijd bij mij voortleven.
Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën!
Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,
laat weten tot aan de einden der aarde:
‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’
Hij voert zijn volk door de woestijn,
ze zullen geen dorst lijden;
hij laat water voor hen stromen uit de rots,
hij klieft een rots en het water gutst eruit.

Lied 763: Zij zullen de wereld bewonen

Tweede Lezing: Matteüs 25: 14 - 30 Gelijkenis van de talenten
14

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat
aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander
één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen
had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze
verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had,
besloot het geld van zijn heer te verstoppen; hij begroef het.
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Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf
talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de
woorden: ”Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij
verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.
Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen
had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb
er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over
veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één
talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar
u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te
begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte,
laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?
27
Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met
rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien
heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal
zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
Acclamatie: Lied 568 a:

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est
Waar liefde en genegenheid is, waar liefde is daar is God

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 659: Kondig het jubelend aan
Mededelingen:
Gebeden:

Dankgebed, voorbeden en stil gebed met een gesproken acclamatie:
Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan!

Wij sluiten onze gebeden af met het Onze Vader
Slotlied: Lied 422: Laat de woorden die we hoorden
Zending en zegen (allen zeggen: Amen)

(gemeente gaat staan)

Orgelspel
Na orgelspel verlaten wij - op aanwijzing van de koster –
de kerkruimte en treft u bij de uitgang de collectezakken aan.

