
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over lied 767: De toekomst van de Heer is daar – 
Johan van Dommele (*1927) 
 
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:  Voor uw Geest, o God,  

 blijven wij vaak koud en onverschillig.  

 Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan  

 door alles wat ons hoofd en hart vervult.  

g:  BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,  

 EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN 

VREDE. AMEN. 
 

 Psalm 92: 1, 2 
 
Korte toelichting op de dienst 
 

Gebed vanwege de nood van de wereld 
steeds beantwoord met:  

 
 

   Lied 767: 1, 2, 3 (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 
 
Galaten 5: 1, 13-25 
1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden 
leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen.  
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. 
Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel 
te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als 
uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas 
dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik 
zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet 
toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse begeerte gaat 
in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de 
aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u 
kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18Maar wanneer u 
door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan 
de wet. 19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet 
zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en 
losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, 
tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 
rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer 
van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u 
al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen 
geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de 
vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen 
heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse 
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis 
geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest 
dan ook volgen.  

 

 U komt de lof toe  

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie,  

o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 26 juni 2022 

De liturgische kleur in deze feestloze periode, die 
duurt tot de advent, is groen, de kleur van de 
verwachting. 

Voorganger: Ds Klaas Wigboldus 

Organist:  Gijsbert Kok 

Ouderling:  Petra Oudshoorn 

Diaken:  Paul van Gijzen, Nico Tetteroo 

Lector:   Ger van Vliet 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Geloofsbelijdenis: lied 344 (staande)  
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  

1e collecte: 
Vakantiebonnen 

2e collecte:  
Wijkgemeente 

  

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes  
Met de camera (of een QR-scan app) van uw 
smartphone scant u de QR-code, er verschijnt dan een 
link naar de website van de bank die u moet aanklikken, 
u toetst het gewenste bedrag en kiest uw bank.  
U kunt ook geven door thuis een bedrag over te maken 
op NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. 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: Vakantiebonnen 
De Vakantiebonnen zijn bedoeld voor kinderen van 
wie de ouders naar de Voedselbank gaan. Deze 
kinderen gaan niet met vakantie, omdat daar geen 
geld voor is.  Om deze kinderen toch een 
vakantiegevoel te geven collecteren we voor 
cadeaukaarten van € 10,- per stuk. Deze kunnen 
worden ingewisseld bij een Haagse vestiging van 
Intertoys. Daarnaast doen de kinderen mee met een 
prijsvraag, waar twee mini-stepjes worden verloot. Er 
zijn ruim 300 vakantiebonnen nodig voor de 
uitdeelpunten van de Voedselbank op de diaconale 
locaties. Mochten er bonnen overblijven, dan gaan ze 
naar de kinderen van de Kinderwinkel. Alle bonnen 
komen dus goed terecht. 

 
Orgelspel 
Trio over lied 376: Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister – 
Gottried August Homilius (1714-1785) 
 

Voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met:  

  
Nodiging  
 

  Lied 377: 1, 2, 3, 5 
 
Tafelgebed  

v: De Heer zal bij U zijn! 

a: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v: Verheft uw hart! 

a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 

v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Gezegend zijt Gij, God 
nu wij uw goedheid proeven. 
Hier bindt Gij ons aan elkaar 
en weten wij ons één met allen  
die van uw goedheid hebben geleefd. 
Daarom zingen ook wij U toe: 
 

   Sanctus en Benedictus  

 



Wij danken U om Hem, uw Zoon, 
en voorbode van uw grote zomer. 
Hij, de bron waaruit uw liefde stroomt. 
Hij, uw beeld, en zie, het was goed! 
De liefde was Zijn leven. 
 
Omdat Hij de weg gegaan is 
en het spoor trok dat naar het leven voert, 
willen ook wij volharden en Hem volgen, 
totdat Gij alles zult voltooien. 
 
Wij bidden U: 
Laat de Geest van zijn trouw, 
de Geest van uw liefde 
ons altijd bezielen. 
Laat ons hart vol zijn en onze handen bereidvaardig. 
Vernieuw ons, zegen ons met uw vrede 
nu wij doen wat Hij ons opgedragen heeft. 
 
Want: 
In de nacht dat Hij verraden werd, 
nam Hij het brood, dankte U, 
brak het en gaf het zijn discipelen 
met de woorden: 
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 
 
Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker, 
dankte U en gaf hem met de woorden: 
‘Neemt en drinkt allen hieruit, 
deze beker is het nieuwe verbond 
in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis.’ 
 
Bidden wij met elkaar het gebed  
dat ons door Jezus is geleerd: 

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. 
 

Vredegroet  
v: De vrede van de Heer zij met u allen!  
g: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.  

(Wij wensen elkaar de Vrede van God) 
 

  Lam Gods (Agnus Deï) 

 

 
 
v: Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer! 
g: WIJ DANKEN U, O GOD! 
 

Viering 

 
Delen van brood, wijn en druivensap 
 
Orgelspel 
Improvisatie over lied 377: Zoals ik ben, kom ik nabij 
 
Dankgebed 
 

   Lied 657 (staande) 
 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gezongen): AMEN 
 
Orgelspel  
Preludium in C - Georg Böhm (1661-1733) 


