Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 22 maart 2020,
4e zondag van de 40-dagen-tijd,
zondag ‘Verheug u’ (Jesaja 66: 10).
Dienst zonder kerkgangers, alleen online
De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid en
inkeer uitdrukt.
Voorganger:
Organist:

Ds Michiel Aten
Gijsbert Kok

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 905:
Wie zich door God alleen laat leiden/
Wie maar de goede God laat zorgen
Verwelkoming

Psalm 122: 1, 2, 3
Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 834: 1, 2, 3
(het gloria zingen we weer met Pasen)

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Job 38: 1-15 en 42: 1-6
Lied 943: 1, 2, 3
Joh. 9: 1 – 13 en 26 – 39

De kaarsen worden aangestoken onder orgelspel;
thuis kunt u ook een kaars aansteken

Lied 943: 4, 5, 6

Bij de liturgische schikking
Een foto van de schikking kunt u zien op onze website.
Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren
man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden,
eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens. Wie ziet
kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in
zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen
zonder doel. De genezing geeft de man broodnodige ruimte
om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur
van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man
kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan
vullen met betekenis.

Preek

We zijn stil en openen ons hart voor God

Omdat we nu niet kunnen collecteren willen we iedereen
vragen om deze week een bijdrage te doen aan onze
wijkgemeente voor het voortzetten van ons pastorale werk in
de wijk.
Doneer uw gave op NL87RABO0145590607 t.n.v. Wijkraad
van Kerkrentmeesters Den Haag-Zuidwest.
U kunt ook geven via uw smartphone, zie www.loosduinencentrum.nl/givt.htm

Bemoediging en toenadering
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, g: ZIE ONS HIER STAAN.
o: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, g: WEES ONZE HULP.
o: en dat Gij ons bij name kent, g: LEER ONS U KENNEN.
o: Als wij hebben gezondigd tegen U en elkaar
g: VERGEEF ONS DAN IN JEZUS' NAAM.
o: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, g: WEES HIER AANWEZIG. AMEN

We zijn stil voor God
Lied 608: 1, 2, 3

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel (improvisatie)

Gebeden
Lied 416: 1, 2, 3, 4 (staande)
Heenzending en zegen
Orgelspel
Preludium en fuga in Bes BWV 560 –
J.S. Bach (1685 - 1750)

U kunt deze dienst live of achteraf beluisteren via kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810
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Mededeling vanuit de kerkenraad en de
locatiecommissie
Wij hebben besloten om, voor zover de situatie het
toelaat, de komende zondagen een viering met
predikant, organist en enkele stemmen te organiseren,
die via kerkomroep.nl te beluisteren zal zijn
(www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810).
U kunt deze viering rechtstreeks volgen, maar als dat
niet lukt, kunt u de opname ook op een ander tijdstip
beluisteren. U kunt deze uiteraard ook met meerderen
samen beluisteren. Nodig elkaar ook uit, zolang u zich
goed gezond voelt.
Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode
extra behoefte hebt aan pastorale zorg.
Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor
beschikbaar. Voor de telefoonnummers en tijden
waarop ze het beste te bereiken zijn, verwijzen wij u
naar onze website of naar de laatste pagina van
Samenklank.
Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er, nu als
advies geldt om direct contact met anderen zo veel
mogelijk te beperken, de mogelijkheid aan te sluiten
bij de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per
week ‘s ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag)
kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt,
kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met
een van de overige deelnemers bellen. Neem, als dit u
aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo
(Abdijkerk): 06-44568721, of:
nicotetteroo@kpnmail.nl.

Klokken luiden woensdagavond
De klokken van de Abdijkerk gaan de komende drie
woensdagen van 19.00 - 19.15 uur luiden. We volgen
hiermee de oproep van de Raad van Kerken in
Nederland op, om in deze tijd van onzekerheid een
boodschap van bemoediging, hoop en troost te
verspreiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal
initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in
Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’
kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de
grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de
kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van
steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan
dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van
medemensen.

Bij de bloemschikking
De vierde zondag is feestelijker dan de drie
voorafgaande zondagen. De teksten blikken al vooruit
naar Pasen. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De
stip op de horizon is een oog geworden, een pupil
waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van
takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de
komende lente.

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan
Henk Oosten, 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl.
Er zijn deze keer geen mededelingen.

Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u
rechtstreeks melden aan onze predikanten.
Op onze website www.loosduinen-centrum.nl vindt u
het laatste nieuws en aanvullende informatie. Daar
zijn ook de liturgieën van de vieringen en de
zondagsbrieven te vinden.

Kijk regelmatig op onze website en facebook voor
het laatste nieuws.
Heeft u zelf een bericht voor de gemeente: post
het dan zelf op onze facebook-pagina!!
www.facebook.com/Abdijkerk/

De Abdijkerk is voorlopig open elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. U kunt in de kerk
een kaarsje aansteken en één van onze voorgangers spreken.
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl

