
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over Vater unser im Himmelreich –  
D. Buxtehude (1637-1707) en J.S. Bach (1685-1750) 
 
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: Heer, wij staan hier voor U,  

 met ons geloof en onze twijfel,  

 met onze kracht en onze zwakheid,  

 met onze vreugde en ons verdriet.  

g:  HEER, BEHOED ONS,  

 KEER ONS NAAR U TOE  

 EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.  

 AMEN. 

 

 Psalm 66: 6, 7 
 

Korte toelichting op de dienst 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, ONTFERFM U 
 

   Lied 302: 1 (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 
 
Joël 2:21-27 
Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je, want 
de HEER heeft grote daden gedaan! 22Wees niet bang meer, 
dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de 
woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en 
wijnstok geven hun rijkdom. 23En jullie, kinderen van Sion, 
wees blij en verheug je in de HEER, jullie God, want Hij gaf 
regen om je te verkwikken, Hij liet de regen overvloedig op 
je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste 
tijd. 24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de 
perskuipen lopen over van wijn en olie.  
25Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je 
oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na zwerm, 
door mijn grote leger, dat Ik op jullie had 
afgestuurd. 26Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer 
dan genoeg, en de naam van de HEER, je God, prijzen, want 
Ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit meer zal 
mijn volk te schande staan. 27Dan zullen jullie inzien dat Ik 
in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God 
ben; nooit meer zal mijn volk te schande staan.  

 

  Psalm 67: 1, 2,3  
 
Johannes 14: 23-29 
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal 
hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem 
liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen 
en bij hem wonen. 24Maar wie Mij niet liefheeft, houdt 
zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen 
zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van 
de Vader, door wie Ik gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik 
tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de 
pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in 
mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en 
alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd 
heb. 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 22 mei 2022 

Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag 

Rogate. Rogate betekent: “vraagt!”. De naam is 

ontleend aan Johannes 16 waar Jezus de leerlingen 

opdraagt God te vragen. Traditioneel werd 

Johannes 16 op deze zondag gelezen. 

Voorganger: Ds Reijer J. de Vries  

Organist:  Vincent Hildebrandt 

Ouderling:  Henk Oosten  

Diaken:  Nico Tetteroo 

Lector:   Marja Hoet 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals 
de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet.  
28Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en 
bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij 
zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer 
dan Ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 
zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 
 

  Lofprijzing: Lied 150a: 1  
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 636 
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
 

1e collecte:  
SIV - vakantieweken 

2e collecte: Protestantse 
Kerk Missionair 

 

 

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: Stichting SIV  
Deze organiseert vakantieweken voor mensen uit 
onze regio met een (ernstige) lichamelijke beperking. 
Daar werd meer dan 55 jaar geleden het startsein 
voor gegeven door de protestantse diaconieën van 
Den Haag en omgeving. Juist deze mensen, die door 
hun handicap afhankelijk zijn van anderen en in veel 
gevallen hebben moeten verhuizen naar een 
verpleeghuis of woonzorgcentrum, willen we een 
weekje in de watten leggen. Een week op een mooie 
locatie in de natuur, met leuke activiteiten. Een week 
waarin er ’s ochtends niet gehaast hoeft te worden bij 
het wassen en aankleden. Een week waarin veel 
gelachen wordt en over van alles gepraat kan worden. 
Tijdens de vakantie worden zij verzorgd door trouwe 
en enthousiaste vrijwilligers, onder wie 
verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze 
mensen een week met goede zorgen en warme 
aandacht omringen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Voor meer informatie zie: www.stichting-siv.nl 
Een filmpje met een impressie van het werk zal t.z.t. 
toegevoegd worden aan de informatie op de website 
van de Diaconie. 

 
Orgelspel 
Variaties over lied 659 – Goos ten Napel 
 
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 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 659 (staande) 
1 (a), 2 (a), 3 (zijde kerkplein),  
4 (zijde kloostergang), 5 (a), 6 (a) 

 
Heenzending en zegen 
We antwoorden met (gezongen): AMEN 
 
Orgelspel  
Praeludium in g – Nicolaus Bruhns (1665-1697) 


