
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 81 
 
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:  Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt. 

g:  WEES OP ONS BETROKKEN 

o:  Gij, die genadig zijt 

g:  SCHENK ONS VERGEVING  

o:  Gij die geduldig zijt 

g:  HOUD UW OOG OP ONS GERICHT 

o:  Gij die trouw zijt aan mensen 

g:  HOUD ONS IN LIEFDE VAST. 

o:  Gij die uw verbond bewaart 

g:  TOON OOK VANDAAG  

 UW VERBONDENHEID MET ONS. AMEN.     
 

 Psalm 81:  1, 4 
 

Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 600: 1, 4, 5  
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Johannes 20 : 19 en 24-31 
Op de avond van die eerste dag van de week waren 
de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. 
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens 
jullie vrede!’ 
24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 
‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen 
de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben 
de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden 
van de spijkers in zijn handen zie en met mijn 
vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij 
kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later 
waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was 
er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, 
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie 
vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot 
Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: 
‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: 
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn 
zij die niet zien en toch geloven.’ 
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor 
zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 
31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat 
Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u 
door te geloven leeft door zijn naam. 
 

   Lied 620: 6, 7, 8, 9  
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 647: 1, 3, 4 

  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 11 april 2021 

2e zondag van de paastijd, ‘als pasgeborenen’ 

De liturgische kleur is wit,  de kleur van Christus. 

Voorganger: Ds Klaas Wigboldus 

Organist:   Vincent Hildebrandt  

Ouderling:   Kees Ockhuysen 

Diakenen:  Joke Molenkamp  

Lector:    Marja Hoet 



Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Zomerstek en winterstek 
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 
 

1e Collecte: Centrale Diaconie Zomer en Winterstek. 
Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van 
activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, 
uitgevoerd door Stek ouderenwerk. Winterstek heeft 
zojuist haar vierde seizoen afgesloten, Zomerstek gaat 
haar veertiende seizoen in! In dit project wordt in de 
stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan 
activiteiten aangeboden voor mensen die niet op 
vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk 
kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en 
buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, 
vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden 
uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse 
locaties in de stad. Van harte aanbevolen! 
Inlichtingen:  Stek, tel.  0703181616 
 

Orgelspel 
Twee variaties over de paashymne Lasst uns erfreuen  
- Denis Bédard (*1950) 
 
Gebeden 

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

• Onze Vader  
 

   Lied 642 : 1, 2, 3, 7, 8  (staande) 

 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Toccata over de paashymne Lasst uns erfreuen  -  
Denis Bédard (*1950) 
 

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm

