
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel  
Variaties over psalm 1 - Gijsbert Kok 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 213: 1 
 
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: Hier zijn wij Heer, 

 een groepje mensen 

 dromend op hoop en zegen 

 bij elkaar vanwege een oud verhaal 

 rond het delen van het brood 

g: HIER ZIJN WIJ HEER 

 OMDAT WIJ GELOVEN 

 DAT DE BAN GEBROKEN KAN WORDEN 

 OMDAT WIJ HOOP EN MOED ZOEKEN 

 OP DE WEG VAN BEVRIJDING 

 DE WEG DOOR DE ZEE 

 DE WEG DOOR DE DOOD HEEN 

 AMEN. 

 

 Psalm 1: 1, 2 
 
We gaan zitten. 
 
Korte inleiding op deze viering 
 

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

   Lied 871: 1, 4 (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.  
 
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 met een lang leven gezegend 
worden. 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 daarom de HEER, uw God, lief met hart en 
ziel en met inzet van al uw krachten. 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. 
 

       Psalm 110: 1, 2 
 
Mattheüs 22: 34-46 
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de 
sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij 
elkaar. 35Om hem op de proef te stellen vroeg een van 
hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste 
gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste 
gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste 
lief als uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag 
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’  
Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus 
hun deze vraag: 42‘Wat denkt u over de messias? Van 
wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze.  
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43Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd 
door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44“De 
Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn 
rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb 
gelegd.’” 45Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij 
dan zijn zoon zijn?’ 46En niemand was in staat hem 
een antwoord te geven, noch durfde iemand hem 
vanaf die dag nog een vraag te stellen. 
 

   Lied 838: 1, 4 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande) 
 

Antwoord 
 
Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Inloopspreekuren diaconale locatie 
2e collecte: Wijkgemeente 
Vleugelspel 
Arabeske op. 18-  Robert Schumann (1810-1856) 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de busjes 
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 
 “Inloopspreekuren, diaconale locaties”. 
In opdracht van de Haagse Diaconie verricht Stek 
individuele financiële hulp aan mensen die nergens 
anders terecht kunnen en die naar de Parkstraat 
verwezen worden door instanties én door de 
gemeente Den Haag. Het gaat vrijwel altijd om 
noodhulp en broodhulp en de Diaconie heeft er veel 
geld voor over. Bijna duizend cliënten vinden jaarlijks 
de weg naar Stek. Niet alleen vanuit het centrale 
kantoor wordt financiële hulp verstrekt. Dat gebeurt 
ook vanuit wijkkerken en verschillende diaconale 
locaties, zoals de Paardenberg, de Oase, Buurt & 
Lukaskerk en Kariboe Bibi, want daar zijn ook 
getrainde vrijwilligers beschikbaar om mensen op 
allerlei manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld door 
hen wegwijs te maken in de Haagse lokettendoolhof, 
hen te helpen met het invullen van formulieren. De 
Diaconie ondersteunt van harte dit werk. 

 

Voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
a: HEER, VERHOOR ONS. 
 
Nodiging  
Alles staat klaar om aan tafel te gaan. Om brood en 
wijn en druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’ 
Geest bijeen te zijn. Alles staat klaar om zijn feest te 
vieren. Laat iedereen zich welkom weten en voelen.  
 
Vredegroet  
v: De vrede van de Heer zij met u allen!  
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.  
 
Tafelgebed  
v: Verheft uw harten  
g: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER  
v: Laten wij danken de Heer onze God  
g: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN  
 
O, eeuwige Wijsheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
want, zoals U eertijds Uzelf hebt geopenbaard 
in storm en vuur en in uw kostbaar woord, 
zo hebt U uw volgelingen 
niet zonder troost achtergelaten. 
U bent op deze dag over hen gekomen 
in donder, wind en vlammen. 
U hebt hen vervuld met helderheid en kracht 
en hen dronken gemaakt van verlangen 
om uw onbevattelijk woord uit te spreken. 
En nu hebt U uw Geest uitgestort over alle mensen, 
opdat uw zonen en dochters profeteren, 
jong en oud visioenen zien 
en zelfs de slaven hun stem verheffen. 
Daarom, 
met Elisabet die uw geboorte aankondigde, 
met Maria die zong voor de armen, 
met Marta die U als de Christus beleed, 
met de vrouwen die uw opstanding verkondigden 
en met elke naamloze en vergeten profetes 
die uw roepstem hoorde en haar volk inspireerde, 
prijzen wij U en zingen: 
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  Sanctus en Benedictus  
 

 
 
Gezegend is onze broeder Jezus, 
die door de deuren komt,  
die wij hebben gesloten, 
en die zijn ontzagwekkende vrede 
uitademt over onze vrees; 
die, in de nacht waarin Hij werd verraden, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om Mij te gedenken. 
Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
om Mij te gedenken. 
 

 
 
Kom dan, Geest die heel maakt, Geest van tederheid,  
inzicht en beweging, doorbreek onze sprakeloosheid, 
ontsteek ons verlangen, reik tot in onze stilte 
en laat onze woorden branden in uw waarheid, 
zodat een ieder in haar eigen taal mag horen spreken  
van de grote daden Gods.  
Bidden wij met elkaar het gebed  
dat ons door Jezus is geleerd: 

Onze Vader …. 
 
Lam Gods (Agnus Deï) 
 

 

 
 



v: Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer! 

g: WIJ DANKEN U, O GOD! 

 

Viering 

 
Breken en delen van brood 
v:  Het brood dat wij breken is de gemeenschap 
 met het lichaam van Christus. 
(het brood wordt gebracht, gemeente blijft zitten) 
 
Delen van de wijn 
v:  De beker van de dankzegging, is de 
 gemeenschap met het bloed van Christus. 
(de wijn wordt gebracht, gemeente blijft zitten) 
 
Orgelspel 
Improvisatie - Gijsbert Kok 
 
Dankgebed 
 

   Lied 425 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

 
We antwoorden met (gesproken): A-MEN 

 
Orgelspel  
Preludium en fuga in g BWV 535 –  
J.S. Bach (1685-1750) 
 


