Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 9 mei 2021
6e zondag van de paastijd, ‘Bidt’
De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.
Voorganger:
Organist:

Ds F.B. Fennema
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Henk Oosten
Joke Molenkamp
Jochum Talsma

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over psalm 124
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: Goede God, niet met macht en uiterlijk vertoon
bent U onder ons gekomen
maar als een deemoedig mens,
nederig van hart en
bezorgd voor ieder van ons.
a: KOM TOT ONS EN
GEEF ONDERSTEUNING AAN HEN
WIER HART TE ZWAAR DREIGT TE WORDEN.
AMEN.
Psalm 66: 1, 6, 7
Korte inleiding op deze viering

Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Lied 652 (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 Johannes 4: 7-21
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar
liefhebben, want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat
we door hem zouden leven. 10Het wezenlijke van
de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar
dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen voor onze
zonden. 11Geliefde broeders en zusters, als God ons
zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar
liefhebben. 12Niemand heeft God ooit gezien. Maar
als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En
we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat
de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van
de wereld. 15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon
van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren
kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in
de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en
daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol
vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze
wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen
ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit,
want angst veronderstelt straf. In iemand die angst
kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft
liefgehad. 20Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar
hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar.
Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit
gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel
ziet, niet liefheeft. 21We hebben dan ook dit gebod
van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de
ander liefhebben.

Lied 838: 1, 3
Johannes 15: 9-17
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde
als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan
de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde
te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb
liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn
meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles
wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie
bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende
vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je
geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
Lofprijzing

1e Collecte: Noodhulp Libanon/Jordanië
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen van de
miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn
ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon,
Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten
laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van
kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende manieren, onder
andere met een opleiding of het opzetten van een
eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk
van hulp en dat maakt hen sterker. Meer lezen:
kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
Orgelspel
Un poco allegro (uit Triosonate IV BWV 528) –
J.S. Bach (1685-1750)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a: HEER, VERHOOR ONS.

•

Onze Vader …
Lied 992 (staande)

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Preek
Moment van stilte

Orgelspel
March no. 4 ("Pomp and Circumstances") –
Edward Elgar (1857-1934)

Lied 791: 1, 2, 3

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Kerk in actie noodhulp
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

Diensten Hemelvaartsdag, 10.00 uur
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk

Ds. M.C. Aten
Mw A.J. den Hollander
Geen dienst

Diensten komende zondag,10.00 uur
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk

Ds. M. Koster
Ds W.J.E. Jansen
Mw A. Deuzeman

De Abdijkerk is iedere donderdagochtend open
van 10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te
steken. Ook is er dan een predikant aanwezig.
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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den
Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Werkgroep Lichtenberg
In ons gemeente contact met Lichtenberg,
Weigmansdorf en Mudisdorf in de deelstaat
Saksen in Duitsland, was er het plan, om dit jaar
onze partnergemeente weer bij ons in Loosduinen
uit te nodigen. Door de Corona maatregelen is dat
echter onmogelijk gebleken, om daadwerkelijk bij
elkaar op bezoek te komen. Vanuit Duitsland
kwam vervolgens het idee om via “Zoom” toch
contact met elkaar te onderhouden. We hebben
nu een afspraak staan om op donderdag 6 mei om
19.30 uur elkaar te zien en te horen voor het
computerscherm. Om dit mogelijk te maken
hebben we een link vanuit Lichtenberg ontvangen.
Wilt u ook meedoen? Dan moet u Jochum Talsma,
tel 3970459, of bjtalsma@hotmail.com, zo snel
als mogelijk is, daarover benaderen. Hij kan deze
link dan nog bijtijds aan u doorsturen. Wij hopen
op een gezellig weerzien van oude vrienden.

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk
Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

Doe mee…..met de Abdijkerk op TV!
Voor deze actie, die afgelopen zondag van start
ging, is reeds in deze eerste week ruim 600 euro
aan sponsorgelden binnengekomen. Een mooie
start en alle gulle gevers hartelijk dank!
U weet het: u kunt één of meerdere van de 400
kerkdiensten en concerten in de komende vijf
jaar sponsoren à €10 per stuk en ons zo helpen de
financiering van ons kerk-tv systeem rond te
krijgen.
Dat kan online (scan de QR-code!) of door €10
euro (of een veelvoud daarvan) over te schrijven
naar bankrekening NL87RABO 0119625776 t.n.v.
Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v.
‘KerkTV’ en uw emailadres. Deze giften zijn
volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
Wilt u liever contant doneren? Dat kan bij Petra
Oudshoorn, Hans Bergwerff of de koster.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!!

Afgelopen maandag is mw. Petri - Van der Sluis
opnieuw geopereerd aan haar gebroken heup. De
operatie is goed verlopen. Vanaf donderdag 6 mei
zal ze tijdelijk in verpleeghuis Nolenshaghe
verblijven om daar te revalideren. Adres is: Mgr.
Nolenslaan, 2555 HN 's-Gravenhage.

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.boekenhoekloosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl

Ook de dienst van Hemelvaartsdag, 13 mei a.s.,
kunt u op YouTube meevieren.

