
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 75 - Klaas Bolt (1927-1990) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 kaarsenlied 

 
 
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:  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 
 

 Psalm 92: 1, 2 
 
Korte inleiding op deze viering 

Gebed  
we antwoorden met (gesproken): HEER, ONTFERM U 
 

  Psalm 75: 1, 7 (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.  
 
I Petrus 2: 15-22  
God wil namelijk dat u door het goede te doen 
onwetende dwazen de mond snoert. 16Leef als vrije 
mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om 
u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 
17Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters 
lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. 
18Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb 
ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en 
rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 
19Het is een blijk van genade als iemand, doordat 
zijn aandacht op God gericht is, in staat is 
onverdiend leed te verdragen. 20Immers, is er enige 
reden om trots te zijn wanneer u de slagen 
verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? 
Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u 
verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 
21Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om 
uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. 
Treed dus in de voetsporen van hem 22die geen 
enkele zonde beging en over wiens lippen geen 
leugen kwam.  
 

   Lied 708: 15 (obediëren = gehoorzamen)  
 
Mattheüs 22: 15-22 
Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te 
beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val 
konden lokken. 16Ze stuurden enkele van hun 
leerlingen samen met een aantal herodianen naar 
hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u 
oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht 
geeft over de weg van God. We weten dat u zich 
aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt 
immers niemand naar de ogen. 17Zeg ons daarom 
wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te 
betalen of niet?’ 18Maar Jezus had hun boze opzet 
door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 
huichelaars? 19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze 
reikten hem een denarie aan.  
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 1 augustus 2021 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren  
tot Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds Leo de Leeuw  

Organist:  Gijsbert Kok  

Ouderling:  Louise Moerbeek 

Diakenen: Paul van Gijzen 

Lector:   Bernard Derksen 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Mogelijk 

komen kerkgangers in beeld, alhoewel in principe alleen 

het liturgisch centrum te zien zal zijn. 

De liederen worden gezongen door een zanggroep.  

U wordt dringend verzocht niet mee te zingen. 



20Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en 
van wie is het opschrift?’ 21Ze antwoordden: ‘Van 
de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat 
van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat 
God toebehoort.’ 22Ze waren zeer verbaasd toen ze 
dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 
 

   Lofprijzing 

 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

 Lied 994: 1, 2, 3, 4  
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Maatjesproject Blijf je nog even 
2e collecte: Wijkgemeente 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder 
vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is.Nog makkelijker: geven via uw smartphone, 
zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 

 

Orgelspel 
Improvisatie over het lied Make me a channel of your 
peace 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR 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 leidt 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 1009: 1, 3  
(staande, het derde couplet mogen we allen  
zachtjes meezingen) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
St. Vigor's March - Christopher Tambling (1964-2015) 
 
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. Daarna 
geeft de ouderling aan hoe we de kerk veilig kunnen 
verlaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten komend weekend 
Abdijkerk Ds D. de Jong 
Bosbeskapel Ds M.C. Aten 
Shalomkerk Ds D.L. Schiethart 
WoonZorgPark* Hr C. Scheen 
* zaterdag, 14.00 uur, alleen voor interne bewoners 
 
De Abdijkerk is iedere donderdagochtend open van 
10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te steken.    
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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente 
Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 

 

 

Orgelbespeling vanmiddag 

Vanmiddag om 15.30 uur zal Tommy van Doorn de 

wekelijkse orgelbespeling verzorgen.  

Hij is organist van de 

Sint-Petrusbasiliek in 

Boxtel. Daarnaast is hij 

beiaardier van Boxtel, 

Geldrop, Schijndel en Son. 

Hij studeerde hoofdvak 

orgel en bijvak piano aan 

het Fontys 

Conservatorium in Tilburg. 

In 2020 behaalde hij zijn 

masterdiploma beiaard aan de HKU Nederlandse 

Beiaardschool en zijn masterdiploma 

muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij is 

orgeldocent bij Kunstkwartier Helmond en privé-

muziekdocent in Boxtel. Hij speelt werken van Bach, 

Lasceux, Gigout, Blin & Tournemire. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Reservering is 

verplicht, online per concert (zie abdijkerk.info) of 

telefonisch op 070-4490358. Per concert zijn 50 

bezoekers welkom. Alle orgelconcerten in deze 

zomerserie zijn ook op internet te volgen (zie 

abdijkerk.info). 

 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven 

aan Henk Oosten, 06-30984979, 

oostenhenk@gmail.com. 

 

 

 

 

 
Kopij voor de Zondagsbrief graag per e-mail sturen naar 

zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl vóór woensdagavond 

19.00 uur. Voor het laatste nieuws, nieuwsarchief, 

kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, 

concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl  

Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-

loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl  

 

mailto:oostenhenk@gmail.com
http://www.loosduinen-centrum.nl/

