
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over lied 661: Ten hemel opgevaren is –  
Koos Bons (1921-1996) 
 
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:  Tot op het bot van ons bestaan  
 kent Gij ons, God, zijt Gij met ons begaan.  
 Gij deelt in onze nood tot in de engte van de dood.  
g:  GEEF ONS EEN TEKEN,  
 TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL.  
 GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP DEZE PLAATS. 

AMEN. 

 

 Psalm 27: 1 
 
Korte toelichting op de dienst 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, ONTFERFM U 
 

   Lied 304: 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 
 
Ruth 1: 14-22 
Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar 
schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van 
haar zijde. 15‘Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar 
volk en haar god,’ zei Naomi, ‘ga haar toch 
achterna!’ 16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch 
niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. 
Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; 
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17Waar u 
sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven 
worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden, en 
anders mag de HEER met mij doen wat Hij 
wil!’ 18Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met 
haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19Zo gingen 
zij samen verder, tot in Betlehem. Hun aankomst in 
Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen 
de vrouwen: ‘Dat is toch Naomi?’  20 Maar ze zei tegen 
hen: ‘Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de 
Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter 
gemaakt. 21Toen ik hier wegging had ik alles, maar 
de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. 
Waarom mij nog Naomi noemen, nu de HEER zich 
tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me 
kwaad heeft gedaan?’ 22Zo kwam Naomi terug uit 
Moab, samen met haar schoondochter Ruth, de 
Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin 
van de gersteoogst. 
 

   Lied 787 
 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 29 mei 2022 

Vandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag 

Exaudi. Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier 

uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”. 

Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn 

achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, 

verweesd. Daarom wordt deze zondag ook wel 

‘Wezen-zondag’ genoemd. 

Voorganger: Ds. Carel van der Meij 

Organist:  Gijsbert Kok 

Ouderling:  Hans Bergwerff  

Diaken:  Paul van Gijzen, Christiaan Scheen 

Lector:   Bernard Derksen 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



Johannes 14: 15-21 
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden. 16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem 
niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem 
niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en 
zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik 
kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld 
zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, 
want Ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je 
begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn 
en dat Ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en zich 
eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de 
liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij 
aan hem bekendmaken.’  
 

  Lofprijzing 

  
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Geloofsbelijdenis: Lied 341 (staande)  
 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Zomerstek en Winterstek 
2e collecte:  Protestantse Kerk Jong Protestant 
 

1e collecte: Zomerstek 
en Winterstek 

2e collecte: Protestantse 
Kerk Jong Protestant 

  

 

1e collecte: Zomerstek en winterstek 
Deze vormen een tweeluik van activiteiten van het 
diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek 
ouderenwerk. In dit project wordt in de stille 
wintermaanden en zomermaanden een keur aan 
activiteiten aangeboden voor mensen die niet op 
vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk 
kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en 
buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, 
vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden 
uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse 
locaties in de stad. 
2e collecte: Diaconaat: ook voor jongeren 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? 
Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben 
werkvormen 
ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken 
met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. 
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en 
een diaken op welke manieren ze van betekenis 
kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat 
ook hun eigen leven verrijkt. Het programma 
stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster 

 
Orgelspel 
Allegro uit Triosonate nr. 1 in Es BWV 525 –  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR ONS. 

 
Nodiging  
 
Tafelgebed  
v: De Heer zal met u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v: Verheft uw harten! 
g: WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN. 
v: Zegenen wij de Heer, onze God! 
g: GOED IS HET EN PASSEND! 
 
Ja, waarlijk, het is goed en passend, 
dat wij U zegenen, HEER, 
Schepper van de hemelen en de aarde, 
Stichter van het leven, 
Aartsvijand van het kwaad. 
Gij hebt uw Zoon gewekt 
uit de groeve van de dood, 
de afgrond hebt Gij toegesloten, 
de chaos hebt Gij terzijde gesteld, 
Gij geeft bevel, Gij geeft het leven. 
  



Dat willen wij belijden  
met de blijde boodschappers, 
de engel in de tuin, 
de vrouwen in de vroege morgen, 
de apostelen in het voetspoor van uw profeten, 
en daarom zingen wij 
met de vogels in de bomen, 
met de bomen in de wind, 
wij zingen zonder einde: 
 

   Sanctus en Benedictus  

 
 

Ja, gezegend Hij die komt, 
zachtzinnig onder de mensen, 
met het geheim van de aarde op de tong, 
de besnedene van hart, 
die de wil van God tot de zijne maakt, 
toegenegen en ootmoedig, 
de Mensenzoon, aan wie gegeven wordt 
heerschappij en glorie en het koninkrijk: 
dat Hem alle volken eren zullen. 
 
Gezegend Hij, gelijk Hij gekomen is, 
als een lam bij wie de wolven huizen, 
die werd gedoopt omdat het betaamde 
aldus alle gerechtigheid te volbrengen, 
die tot de zieken en gekrenkten is gegaan 
en zich de verstrooiden heeft aangetrokken, 
die spijs heeft vermeerderd voor velen 
en woorden gaf van geest en leven; 
 
die alzo in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, 
het brood nam in zijn handen, 
het zegende en brak en zei: 
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 
En evenzo na de maaltijd 
sprak Hij een dankgebed, 
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
tot vergeving van zonden; 
drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis. 
 
Gezegend Hij, gelijk Hij komen zàl, 
gezeten op wolken, 
en alles aan Hem ondergeschikt; 
dan zal Hij de tranen van de ogen wissen, 
en de dood zal niet meer zijn; 
dan zal een ieder eer geven aan God: 
‘Hosanna in de hoge!’ 
 
a: 

 
 
  



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 380:  
Gij, Jezus Christus, opgestegen 
 
Dankgebed 
 

   Lied 823: 1, 4, 5 (staande) 
 
Heenzending en zegen 
We antwoorden met (gezongen): AMEN 
 
Orgelspel  
Preludium in D BWV 532 – J.S. Bach  


