Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 15 mei 2022
Vandaag is het de vierde zondag na Pasen, zondag
Cantate. Cantate betekent: “Zingt!” en komt uit
Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw
lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in
nieuwe liederen zingen wij Gods lof.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Lieuwe de Jong
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Henk Oosten
Joke Molenkamp
Ben Goedman

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in
beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten.

Voorbereiding
Orgelspel
Allemande in c BWV 813 (uit Frans Suite II) –
J. S. Bach (1685-1750)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken
o: De geest van God zet mensen in beweging,
de geest zet ons in vuur en vlam.
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, Wees aanwezig in ons midden
U hebben wij nodig
om in de verwarring van deze tijd
en in de wirwar van ons leven
ons geloof in uw bemoedigende nabijheid
te behouden
onze hoop op uw toekomst niet te verliezen
onze liefde voor U en de naaste vast te houden
g: WEES ONS HOUVAST
EN GEEF ONS VERTROUWEN
OMWILLE VAN JEZUS CHRISTUS ONZE HEER.
AMEN.
Psalm 98: 1, 4
Korte toelichting op de dienst

Gebed vanwege de nood van de wereld
steeds beantwoord met (gesproken):
HEER, ONTFERFM U
Lied 868: 2, 4, 5 (staande)
Moment voor klein en groot

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN
Deuteronomium 6: 1-9
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in
opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u
moet naleven in het land aan de overkant, dat u in
bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER, uw God,
ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en
geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u,
zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3Luister dus, Israël, en
neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan
in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult
u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van
uw voorouders, u heeft toegezegd.
De HEER is de enige
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de
enige! 5Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een
band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten
van uw huis en op de poorten van de stad.
Lied 320
Johannes 13-31-35
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de
Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de
grootheid van God. 32Als Gods grootheid door Hem
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die
grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, Ik
blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me
zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik
nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen
jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten
jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Gebeden

Lied 302a
Preek
Moment van stilte
Lied 791

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte:
Kariboe Bibi

2e collecte:
Wijkgemeente

•

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 leid 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 839 (staande)

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes
Met de camera (of een QR-scan app) van uw
smartphone scant u de afgedrukte QR-code, er
verschijnt dan een link naar de website van de bank die
u moet aanklikken, u toetst vervolgens het bedrag in
dat U wilt geven en u kiest uw bank zoals bij iedere
iDeal overmaking.
U kunt ook geven door thuis een bedrag over te maken
op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie
Den Haag Zuidwest o.v.v. het collectedoel, of via GIVT.
Geeft u liever cash: bij de uitgang kunt u straks uw
giften in de schaaltjes deponeren.
1e collecte: Kariboe Bibi
Dit is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse
vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en
waar zij andere vrouwen laten proeven van de
rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi is er
voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby
tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder
staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse
zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en
ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de
vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn
gastvrouw. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-enkerkhuis Shalom (Den Haag Zuidwest). De Diaconie
wil deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar
kan zij uw bijdrage goed bij gebruiken.
Orgelspel
Sarabande in c BWV 813 (uit Frans Suite II) –
J. S. Bach

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gezongen): AMEN
Orgelspel
Praeludium in G BWV 884 (uit het Wohltemperierte
Klavier II) – J.S. Bach

