
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Variaties over psalm 87 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 287: 5 
 
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. 
 

 Lied 670: 1, 3, 7  

 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
beantwoord met: 

 
 

   Lied 672: 1, 2 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  

Handelingen 2: 1-13 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze 
allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar 
ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan 
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het 
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de 
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 
7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 
8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 
moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, 
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 
mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, 
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 
11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over 
Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun 
stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit 
toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 

       Lied 686: 1, 3 
 
Handelingen 2: 14-24 
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf 
andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de 
menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, 
luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15. 
Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is 
immers pas het derde uur na zonsopgang. 16. Wat hier 
nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17. 
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle 
mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en 
dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en 
oude mensen droomgezichten. 18. Ja, over al mijn 
dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest 
uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 19. Ik zal 
wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en 
tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en 
rook. 20. De zon zal veranderd worden in duisternis en 
de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van 
de Heer komt. 21. Dan zal ieder die de naam van de 
Heer aanroept worden gered.” 22. Israëlieten, luister 
naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u 
gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en 
de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, 
door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23. Deze 
Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en 
voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten 
kruisigen en doden. 24. God heeft hem echter tot leven 
gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, 
want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 31 mei 2020, Pinksteren 

De liturgische kleur is rood, de kleur van het vuur, 

de kleur van de Geest. 

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

Voorganger: Ds Michiel Aten  

Organist:  Gijsbert Kok 



   Lied 672: 4, 6, 7 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 344 (staande) 
 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
1e collecte: Werelddiaconie Kinderen kerk in actie   
2e collecte: Pinksterzending  
Orgelspel: Nu bidden wij de heilige Geest (lied 671) 
- Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 

 

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 

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.  

(Wij wensen elkaar de vrede)  
 

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  
 
Vader, naar U zijn wij op weg. 
Wij danken U voor uw liefde, 
die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht. 
U zegent ons met uw goddelijke onrust. 
U houdt ons af van valse tevredenheid. 
U laat ons wegen gaan door donkere diepten, 
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen. 
U ondersteunt ons door mensen  
die ons begeleiden, 
die ons sterk maken als wij zwak zijn, 
die ons troosten en bemoedigen, 
als wij denken niet meer verder te kunnen. 
 
Heilig en Gezegend (Sanctus en benedictus) 
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Wij danken U voor allen 
die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe: 
voor Abraham en Sara, 
voor Mirjam en Mozes, 
voor David en Ester. 
Maar wij danken U vooral voor Hem 
die zo hartstochtelijk met ons op weg is: 
Jezus Christus. 
Hij is een licht op ons pad. 
Hij opent ons de ogen 
en sterkt ons met zijn gaven, 
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden. 
In de nacht voordat Hij stierf, 
nam Jezus brood en dankte U, Vader. 
Hij gaf het aan zijn vrienden 
als voedsel voor onderweg 
en Hij zei: 

Neemt en eet, gij allen. 
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven. 

Daarop nam Hij een beker wijn 
en dankte U opnieuw. 
Hij gaf hem aan zijn vrienden 
als drank voor onderweg 
en Hij zei: 

Neemt en deelt hem met elkaar. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en alle mensen is vergoten, 
opdat de schuld vergeven wordt. 
Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn. 
 

 
 
Zo danken wij U, Vader, 
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus 
die ons is voorgegaan. 
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U 
en de pelgrimstocht van het leven te wagen. 
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht, 
ook wanneer alles ons ontvalt. 
Door zijn opstanding maakt Hij ons  
uw liefde bekend, 
uw liefde die allen vernieuwt. 

Vader, zend ons uw Geest, 
opdat wij op uw weg 
licht voor onze ogen hebben, 
kracht voor onze leden 
en vrienden op de anders zo eenzame weg. 
Geef dat wij U zoeken, 
U ontmoeten en U kennen, 
als wij onze weg gaan. 
Dat bidden wij door Jezus Christus 
die onze weg is naar U toe. 
Bidden wij met elkaar het gebed  
dat ons door Jezus is geleerd: 

a: 
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 het brood 
De schaal wordt rondgegeven, wij nemen een stukje 
brood van de schaal en wachten op elkaar 

v:  Het brood dat wij breken is de gemeenschap 
met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt 
en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus 
Christus gebroken is tot een volkomen verzoening 
van al onze zonden.  

Delen van wijn en druivensap  
De bekers worden rondgegeven, we drinken 
allemaal tegelijkertijd 

v: De beker der dankzegging, waarover wij de 
dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het 
bloed van Christus. Neemt, drinkt allen hieruit. 
Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze 
Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. 

Orgelspel tijdens de viering 
Improvisatie over Veni Creator Spiritus 
 
Dankgebed 
 

       Lied 903: 1, 6 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden 
met: 

 
 
Orgelspel  
Jazz- Postludium "Geest van hierboven" (lied 675) - 
Johannes Matthias Michel (1962) 
 
 

❖ Gebedsintenties en de namen van zieken kunt u 

rechtstreeks melden aan onze predikanten. 

❖ Elke donderdag van 10 tot 12 uur is de kerk 

open om een kaarsje aan te steken en/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. Info: Nico Tetteroo 

nicotetteroo@kpnmail.nl. T 06-44568721 

❖ Heeft u in deze periode extra behoefte aan 

pastorale zorg? Onze predikanten zijn daarvoor 

beschikbaar: ds Michiel Aten (06-10811430) bij 

voorkeur tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 

uur, ds Wietske Verkuyl (06-38267000) 

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.  

Pinksterbrief   

22e jaargang nr.22 – 31 mei 2020 

 

Berichten uit de Protestantse 

wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - 

vierplek Abdijkerk 

 

 

Lief en Leed 
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan 

Henk Oosten, 06-30984979; hjoosten@kpnplanet.nl. 

Deze week geen mededelingen. 

 

 
Bij de collectes 

1e Collecte. De Kinderwinkel 

Een project van de protestantse wijkgemeente van 

de Marcuskerk en van Stek – voor stad en kerk. Dit 

jaar viert de Kinderwinkel haar 25-jarig bestaan! 

In 1995 werd de Kinderwinkel vanuit de 

Marcuskerk opgericht. Het is dagelijks een veilige 

thuisplek  voor kinderen en tieners in Moerwijk, 

Onmisbaar vindt ook de Haagse Diaconie die dit 

project ruimhartig steunt. Doet u mee?  

2e Collecte. De Protestantse kerk in Marokko. 

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van 

de Geest van God, die iedereen in beweging zet en 

bij elkaar brengt, de collecte is bestemd voor het 

werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het 

u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze 

zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar 

christenen uit diverse Afrikaanse landen door 

migratie bij elkaar zijn gekomen. Ze spreken veel 

verschillende talen, maar de diensten zijn in het 

Engels of in het Frans.  Met uw bijdrage  

ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om 

praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast 

is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden. 

Zo waait Gods Geest door Marokko. Bedankt voor 

uw bijdrage! 

 

 

 
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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