
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 108 - Gijsbert Kok 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 287: 5 
 
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. 

 

 Lied 286: 1, 2 
 
Korte inleiding op deze viering 

Gebed  
we antwoorden met (gesproken):  

HEER ONTFERM U  
 

  Lied 982: 1, 2, 3 
 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Psalm 34: 9, 13, 14, 15 
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig 
de mens die bij hem schuilt. 13Hebben jullie het 
leven lief, wil je goede jaren genieten? 14Behoed 
dan je tong voor het kwaad, je lippen voor 
woorden van bedrog. 15Mijd het kwade, doe wat 
goed is, streef naar vrede, jaag die na. 
 
Psalm 103: 8-13 
Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig 
en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij 
twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10Hij straft 
ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet 
naar onze schuld. 11Zoals de hoge hemel de aarde 
overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem 
vrezen. 12Zo ver als het oosten is van het westen, zo 
ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13Zo 
liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo 
liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
 

   Lied 291c 
 
Kolossenzen 3: 12-15 
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen 
bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig 
medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en 
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar 
vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de 
band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in 
uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe 
bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees 
ook dankbaar 
 

   Lied 657: 1 , 4 

 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 360: 1, 2, 3 

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 19 september 2021, 

startzondag:  

Het goede leven. Bloeien in Gods licht. 

De liturgische kleur is rood vanwege de hernieuwde 
verbintenis cq “herbevestiging” van ambtsdragers. 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl &  

ds Michiel Aten  

Organist:   Gijsbert Kok  

Ouderling:   Louise Moerbeek  

Diaken:   Peter van Leeuwen 

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. 



Rianne van Deursen (ouderling) en Christiaan 
Scheen (diaken) verbinden zich voor een nieuwe 
termijn. 

 

• Vragen aan Rianne en Christiaan 

• Gelofte en verbintenis 

• Handoplegging en zegen 
 

   Lied 794: 1,  2 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: buurt en kerkhuis Shalom 
2e collecte: zending Columbia 
 

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 diaconale collecte: Buurt-en-kerkhuis Shalom 
Twee jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom 
zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. 
Shalom heeft zich ontwikkeld tot een plek om het 
leven te delen en te vieren, waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. In het buurt-en-kerkhuis 
zijn twee keer per week vrijwilligers van het 
inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij 
vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, 
formulieren en problemen met instanties. Of om te 
helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding 
mogelijk te maken. Sinds vorig jaar is er de 
Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas 
en klanten van Kies! Sociale supermarkt kleding en 
schoenen en handige dingetjes voor in huis kunnen 
uitzoeken. En Kies zelf, de Sociale supermarkt. Dit 
alles  wordt door de Diaconie ondersteund. 
Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 29 
september van 13.00 – 15.00 uur langs komen in 
Buurt-en-kerkhuis Shalom. Graag wel van te voren 
aanmelden!   

 
 
 
 

2e collecte: Theologisch opbouwwerk in Colombia 
In een land waarvan de recente geschiedenis wordt 
gedomineerd door onrust en conflict, is de Fundación 
Universitaria Bautista in Cali een belangrijke plek om 
via de studenten te werken aan vrede en perspectief 
voor de kerk en de samenleving van Colombia. 
Jeannet Bierman hoopt daar een bijdrage aan te 
leveren door docent praktische theologie te worden. 
Deze theologische universiteit fungeert als 
opleidingsinstituut voor de breedte van de 
protestantse denominaties in Colombia. Ze zorgt 
ervoor dat de studenten niet alleen hun neus in de 
boeken steken, maar ook te leren bij projecten die 
betrokken zijn bij de nood in het land. Begin oktober 
hoort ze van Kerk in Actie of ze het veilig genoeg 
vinden om naar Colombia te vliegen. 

 
Orgelspel 
Andante in G - Théodore Dubois (1837-1924) 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR ONS. 

 Lied 1006 
 

   Lied 672: 1, 3, 4, 7 
(staande, het laatste couplet mogen we allen  
zachtjes meezingen) 

 

Heenzending en zegen 

 
In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD. 
In ons komen en in ons gaan, 
DE ZEGEN VAN GOD. 
in ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 
Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
THUIS TE BRENGEN. 
AMEN. 
 
Orgelspel  
Concerto del Sigr. Torelli –  
Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
 
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. 
Daarna geeft de ouderling aan hoe we de kerk veilig 
kunnen verlaten. 
 

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

