
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Variaties over lied 713: Wij moeten Gode zingen 
 
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: God, in uw licht staan wij onwennig.  

Wie zijn wij dat Gij ons roept,  
dat Gij ons vinden wilt?  

g:  MAAK ONS DIENSTBAAR  
DOOR UW WOORD MEDEDEELZAAM  
DOOR UW GEEST. AMEN. 
 

 Psalm 25: 1, 7  
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
beantwoord met: 

 
 

   Lied 713: 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.  
 
Jeremia 29: 1, 4-14 
Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit 
Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven 
oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de 
profeten en alle anderen die Nebukadnessar 
vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd.  
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de 
God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit 
Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw 
huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet 
van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek 
zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen 
en huw je dochters uit, zodat zij zonen en 
dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, 
niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad 
waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in 
voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook 
jullie bloei. 8Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden 
door je profeten en waarzeggers. Hecht geen 
geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat 
jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam 
profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden 
– spreekt de HEER. 10Dit zegt de HEER: Als er in 
Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie 
omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door 
jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn 
plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik 
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik 
zal je een hoopvolle toekomst geven. 12Jullie 
zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal 
naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij zoeken en 
ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en 
ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten vinden – 
spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer 
brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle 
volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb 
– spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar 
Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 28 juni 2020 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot 

Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl  

Organist:  Gijsbert Kok 



   LVK 37: 1, 2, 3, 4  
 
1 
Zo sprak de Heer der legerscharen, 
de God van Israël, 
tot wie zo diep vernederd waren: 
o volk, het ga u wel! 
Bouwt huizen en gaat daarin wonen, 
plant hoven, eet uw vrucht, 
gewin u dochteren en zonen 
en leef in goed gerucht! 
 
2 
Maar zoek de vrede voor dit Babel 
waar gij verbannen zijt, 
bidt voor de stad want in haar straten 
daagt eens een andere tijd, 
ja bidt voor haar want in haar vrede 
schuilt ook voor u het heil. 
Babel en alle wereldsteden 
staan rondom Israël. 
 
3 
Zeventig jaar zult gij daar leven, 
de volheid van de tijd, 
dan zal Ik weer mijn wachtwoord geven, 
dan wordt gij uitgeleid. 
Aan u gedenk Ik alle dagen 
met vrede in mijn hand: 
vrijheid zal Ik voor u doen dagen, 
een toekomst in het land. 
 
4 
Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden, 
als gij van harte vraagt. 
Zie, uw ellende loopt ten einde 
en uw verlossing daagt. 
Want Ik zal voor uw vrijheid strijden 
en overal vandaan 
zal Ik u voorgaan, u geleiden 
naar huis, naar Kanaän. 
 
Mattheus 10: 34-42 
Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede 
te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te 
brengen, maar het zwaard. 35Want ik kom een 
wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen 
een dochter en haar moeder en tussen een 
schoondochter en haar schoonmoeder; 36de 
vijanden van de mensen zijn hun eigen 
huisgenoten! 37Wie meer van zijn vader of 
moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en 
wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van 
mij, is mij niet waard. 38Wie niet zijn kruis op 
zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.  

39Wie zijn leven probeert te behouden zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 
van mij, die zal het behouden. 40Wie jullie 
ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt 
ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41Wie een 
profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als 
een profeet beloond worden, en wie een 
rechtvaardige ontvangt omdat het een 
rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige 
beloond worden. 42En wie een van deze geringe 
mensen een beker koel water te drinken geeft 
alleen omdat het een leerling van mij is, ik 
verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’ 
 

       ‘Wees standvastig  
(uit: Hemelhoog lied 111, 
  zie aan einde liturgie) 

 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 860 
 

Geloofsbelijdenis 
 
v: Ik wil niet geloven dat ik alleen ben en dat er 
geen mens en geen God is om bij me  te staan 

a: MAAR IK GELOOF IN DE HEER DIE ME HELPT 
EN IN DE VRIENDSCHAP VAN MENSEN  

v:  ik wil niet geloven dat het leven geen zin heeft  
en dat ik alleen maar leef om straks dood te 
gaan 

a: MAAR IK GELOOF DAT DE HEER ONS ROEPT  
OM MEE TE GAAN NAAR HET LAND VAN ZIJN 
TOEKOMST 

v: ik wil niet geloven dat het einde de dood is,  
dat de nacht het eens wint van de dag 

a: MAAR IK GELOOF IN DE KRACHT VAN GODS  
LIEFDE EN DAT CHRISTUS DE DOOD 
OVERWINT 

v: ik wil niet geloven in het recht van de sterkste,  
het gelijk van de knapste, de macht van de 
rijkste 

a: MAAR IK GELOOF IN DE WEG VAN JEZUS,  
DE HEILAND DIE ARM WAS EN 
ONGEWAPEND, EEN KIND IN EEN KRIBBE, 
EEN MAN AAN EEN KRUIS 

v: ik wil niet geloven dat alles verkeerd gaat,  
op weg naar het einde, de ondergang tegemoet 

a: MAAR WIJ BLIJVEN GELOVEN  
DAT HIJ IS VERREZEN,  



DAT DE ZON EENS ZAL OPGAAN OVER GODS 
AARDE, ZIJN WERELD ONS THUIS. AMEN 

 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
1e collecte: Diaconale collecte (zie verderop) 
2e collecte  Wijkgemeente  
Orgelspel:  
Schmücke dich, o liebe Seele (lied 376) –  
Gottfried August Homilius (1714-1785) 
 

 

Uw collectebijdrage graag 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 
 

 
Bij het opdragen van de gaven zingen we: 

(tekst: Adrienne Vooijs; melodie: Hans van Waveren) 

 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
De dienstdoende kerkenraadsleden nemen plaats 
achter de avondmaalstafel. 
 
Nodiging 

In de kerk vormen wij nu een kring rondom de 
Avondmaalstafel. Thuis kunt u ook brood en wijn 
klaarzetten om het avondmaal mee te vieren. 
 
Vredegroet  
v:  De vrede van de Heer zij altijd met u.  
g:  OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN ONZE HEER 
v:  Wij groeten elkaar daarom met vrede.  

Laten wij elkaar de vrede van Christus 
toewensen. 

 

Tafelgebed  
Laten we God danken! 
U komt onze dank toe, HEER onze God, 
overal en altijd. 
Want Gij hebt ons Uw Naam genoemd 
en uw hart getoond. 
De zee hebt Gij bedwongen 
en het morgenlicht ontboden. 
Uw machtige arm zal de tirannie terneer slaan 
en behoedzaam oprichten wie gebogen gaan.  
Alle tranen zult Gij drogen 
en wij zullen lachen en juichen. 
Uw Naam is Bondgenoot, 
Uw Naam is Mensenredder. 
Daarom, God, verheffen wij onze stem  
om samen met al uw mensen, 
allen die lijden en strijden  
en allen die door U zijn opgericht, 
heel het volk van uw liefde, 
U van ganser harte de lofzang toe te zingen: 
 
Heilig en Gezegend (Sanctus en benedictus) 
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Gezegend zijt God, God, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij die ten onder ging 
aan mensen als wij, en die verdronken is, 
in de diepte van de dood, - 
als een licht is Hij ons opgegaan, 
het levenslicht voor allen  
die ten dode opgeschreven zijn.  

Laat uw Geest zijn woorden vervullen  
Nu wij doen wat Hij ons opdroeg:  

Jezus heeft in de nacht van de overlevering  
het brood genomen,  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,  
en gezegd: 

Neemt en eet,  
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis.   

Zo heeft Hij ook de beker genomen,  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
hem rondgegeven en gezegd:  

Drinkt allen daaruit,  
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van zonden.  
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  
tot mijn gedachtenis.   
 

 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,  
met dit brood en deze beker  en wij bidden U:  
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  
en aanvaard óns offer van lof en dank.   

Kom met uw Geest in ons midden  
en beadem ons bestaan, 
dat wij als opgewekte mensen uw liefde delen, 
uw waarheid spreken,  
uw recht en vrede behartigen,  
en zo uw naam eren 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken……, 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die wij moesten verliezen….…, 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 

Gezegend zij uw naam, God van ons leven, 
hier en nu en tot in lengte van dagen, 

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. 

 
Lam Gods (Agnus Deï) 

 



v: Weest allen nu welkom  
 aan de tafel van de Heer! 
g: WIJ DANKEN U, O GOD! 
 
Breken en delen van brood 
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met 
het lichaam van Christus. 
De schalen met brood staan op de 
Avondmaalstafel. We nemen elk een stukje brood 
van de schaal en wachten op elkaar. 
… 
Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
 
Delen van wijn en druivensap  
De beker van de dankzegging, is de gemeenschap 
met het bloed van Christus.  
Kleine bekertjes staan op de avondmaalstafel. We 
nemen elk een bekertje wijn of druivensap en 
wachten op elkaar.  
… 
Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. 
 
Orgelspel (Improvisatie) 
 
Dankgebed 
 

       Lied 423 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden 
met: 

 
 
Orgelspel  
Allegro uit Concerto in a kl.t. BWV 593 - 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
 

1e Collecte:  Ouderenwerk  
Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een 
samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat 
sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger 
gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende 
een jaar geregeld bezoekt om te praten over de 
vragen die de oudere bezighouden. Als je ouder 
wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker 
naar voren. Zoals vragen naar de zin van het 
bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, 
verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je 
moeite. Het doet mensen goed om deze met een 
betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze 
tijd van afgenomen zorg is dit erg belangrijk, 
daarom vragen wij u dit project te steunen door 
middel van een financiële bijdrage. Diaconie. 

 

Wees standvastig  
(uit: Hemelhoog lied 111) 

 
Wees standvastig, onwankelbaar,  
steeds overvloedig, steeds overvloedig,  
in het werk van de Heer.  
Wees standvastig, onwankelbaar,  
steeds overvloedig, steeds overvloedig,  
in het werk van de Heer. 
Want je weet, dat je arbeid  
niet tevergeefs is in de Heer.  
Wees standvastig, onwankelbaar,  
steeds overvloedig, steeds overvloedig, 
 in het werk van de Heer. 
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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 

 

 

 

Dit is de laatste ‘Zondagsbrief-kort’. Nu we vanaf volgende week weer kerkdiensten met kerkgangers (op reservering) 

gaan vieren, keren we terug naar een volwaardige Zondagsbrief, al zal de hoeveelheid kopij in deze vakantietijd nog 

beperkt zijn.  

 

 

De Abdijkerk in Coronatijd 

❖ Gebedsintenties en de namen van zieken kunt u rechtstreeks melden aan onze predikanten. 

❖ De kerk is donderdags open van 10-12 uur om een kaarsje aan te steken of één van onze voorgangers te spreken. 

❖ Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw hulpvraag het beste per mail sturen aan 

E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490 

❖ Voor oudere gemeenteleden is er ook de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week gebeld. Info: Nico 

Tetteroo: nicotetteroo@kpnmail.nl. T 06-44568721 

❖ Onze predikanten zijn beschikbaar voor pastorale zorg: ds Michiel Aten (06-10811430) bij voorkeur tussen 9 en 

10 uur en tussen 16 en 17 uur, ds Wietske Verkuyl (06-38267000) op dinsdag van 9.30-11.30 uur en op donderdag 

van 14-16 uur en Elly Moonen (06-49698660) op maandag en woensdag van 10-12 uur. 

 

Anderhalvemeterkliederkerk 

Op 8 juli vindt de eerste echte anderhalvemeterkliederkerk plaats! Het draait die dag om het verhaal van David en 

Goliath. Natuurlijk zijn er weer een heleboel leuke activiteiten, zowel voor kinderen als voor volwassenen. En daarna 

is er ruimte voor het verhaal. Vervolgens ontmoeten we elkaar onder het genot van een lekkere maaltijd. En dat 

allemaal op anderhalve meter. Bent u/ben jij erbij? U/je bent op 8 juli vanaf 15.30 uur welkom bij de Kliederkerk, 

die deze keer in de Abdijkerk gehouden zal worden. Aanmelden is verplicht en het aantal toegestane bezoekers door 

de maatregelen beperkt. Dus meld je snel aan via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. Tot 8 juli! 

 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979; hjoosten@kpnplanet.nl. 

 

 

Vakantiebonnen actie van de Diaconie Den Haag 

Elk jaar kregen gezinnen die daar voor in aanmerking kwamen van het College van Diakenen via Stek bij het begin van 

de Zomervakantie een ‘Vakantietas’ uitgereikt. Dit jaar kan deze actie door de coronacrisis geen doorgang vinden. Er 

is een alternatief plan ontwikkeld door Stek. Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar ontvangen een 

vakantiebon van €10 per kind. Deze bonnen worden via de Voedselbank uitdeelpunten verspreid. De Protestantse 

Diaconie van Den Haag staat garant voor€5000. De diaconie van Den Haag Zuidwest draagt €1000 bij aan deze actie. 

Op deze manier hopen wij een beetje te kunnen bijdragen aan het vakantiegevoel van deze kinderen. De diaconie 

 

 

 
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdag 19.00 uur aanleveren per e-mail naar 

zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl 

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: 

www.loosduinen-centrum.nl 
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