Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 2 mei 2021
5e zondag van de paastijd, ‘barmhartigheid’
De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.
Voorganger:
Organist:

Ds Wietske Verkuyl
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diakenen:
Lector:

Rianne van Deursen
Nico Tetteroo
Christiaan Scheen

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over Gelukkig is het land
(Liedboek v.d. Kerken gezang 416)
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: Hier zijn wij God
soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld
g: SOMS ZIJN WE ELKAAR KWIJT.
o: Ooit hebt U ons verteld
dat U ons allang gevonden had
nog voor we ervan wisten.
g: MAAK DAT WE VINDEN
HIER, VANDAAG,
ONSZELF, U EN ELKAAR
AMEN.
Lied 216

Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Psalm 98: 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.
1 Johannes 3: 18-24
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond,
met woorden, maar waarachtig, met daden. 19Dan
weten we dat we voortkomen uit de waarheid en
kunnen we met een gerust hart voor God staan.
20En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter
dan ons hart, hij weet alles. 21Geliefde broeders en
zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we
ons vol vertrouwen tot God wenden 22en
ontvangen we van hem wat we maar vragen,
omdat we ons aan zijn geboden houden en doen
wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de
naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar
liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24Wie
zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God
blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de
Geest die hij ons heeft gegeven.
Lied 841: 1, 2
Johannes 15: 1 - 17
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht
draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd
heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie
in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen
wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van
mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde
als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan
de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde
te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb
liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn
meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles
wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie
bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende
vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je
geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

2e Collecte. Jong Protestantsekerk Kerk als thuisplek voor jongeren.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk!
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit
serieus nemen aantrekkingskracht hebben op
jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een
traditionele of in een vernieuwende omgeving is.
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk,
materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers
die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar
jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar
hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Orgelspel
Un poco allegro (uit Triosonate IV, BWV 528) –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Gebeden
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a: HEER, VERHOOR ONS.

•

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

Zoon en Geest,

God en
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Preek
Moment van stilte
Lied 653: 1, 3, 4, 5

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: wijkdiaconie
2e collecte: Protestantse kerk - Jong Protestant
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de
schaaltjes 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

Lied 970 (staande)
Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Lied 708: 1, 6 (staande)
Orgelspel
Wilt heden nu treden (Liedboek v.d. Kerken gezang
414) - Jan Zwart (1877-1937)
Diensten komende zondag, 10.00 uur
Abdijkerk
Ds. W. Verkuyl
Bosbeskapel
Ds. M. Koster
Shalomkerk
Ds. D.L. Schiethart
De Abdijkerk is iedere donderdagochtend open
van 10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te
steken. Ook is er dan een predikant aanwezig.

Zondagsbrief
23e jaargang nr. 18 – 2 mei 2021
Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den
Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
We verwachten de komende maanden weinig tot geen
kopij voor de zondagsbrief. Daarom vindt u tot eind
augustus een korte(re) Zondagsbrief achter deze
Orde van Dienst. Deze keer is er trouwens wel veel
nieuws!
Den Haag Herdenkt
Met een toegewijde werkgroep heb ik een stads brede
Haagse dodenherdenking kunnen vormgeven. Op 4 mei
van 18.25 tot 19.30 uur zal deze plaatsvinden in de
Grote Kerk. Via live stream is de bijeenkomst te
volgen. Bij deze nodig ik je van harte uit om de
bijeenkomst bij te wonen via de link:
https://huisvoordestad-denhaag.nl/den-haagherdenkt/
Paul van Vliet zal komen spreken en burgemeester Jan
van Zanen; er is een interview gehouden met Rabbijn
Albert Ringer en met jongeren van het Segbroek
college; het strijkkwartet April zal de muziek
verzorgen samen met de wereldberoemde Jiddische
zangeres Shura Lipovski; ik mag zelf de gastvrouw zijn
en tot besluit zullen leden van de Stichting
Prinsjesdagviering vredeswensen en -gebeden
inbrengen. Wees welkom! En voel je vrij om dit bericht
wijd te verspreiden; met name de link en de
aankondiging. Bij voorbaat dank. Wietske Verkuyl
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk
Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

Vorige week woensdag (21 april) is mw. Petri - Van der
Sluis met een gebroken heup opgenomen in het
Leyenburg ziekenhuis. Ze is dezelfde dag geopereerd
en op dit moment ligt zij daar nog steeds. Er wordt
gekeken of een tweede operatie nodig is of dat zij kan
worden opgenomen in een revalidatiecentrum om te
herstellen.
Kopij voor de Zondagsbrief graag per e-mail sturen naar
zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl vóór woensdagavond
19.00 uur. Voor het laatste nieuws, nieuwsarchief,
kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief,
concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoekloosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl

Doe mee…..met de Abdijkerk op TV!
Velen van u genieten van de kerk-tv uitzendingen
vanuit de Abdijkerk op YouTube. De huidige werkwijze
is echter erg arbeidsintensief. Daarom willen we de
diensten en concerten live gaan uitzenden (we noemen
dat ‘streamen’) en daarvoor is professionele
apparatuur en geschikte software nodig.
De kosten van zo’n systeem (professionele camera’s,
videomixer, software, PC’s, monitoren en bekabeling
door heel het kerkgebouw) bedragen ongeveer
€12.000. Twee derde daarvan wordt gezamenlijk
gefinancierd door de kerk en de Arie Molenkamp
Stichting. Voor de resterende €4000 doen we een
beroep op u.
We schrijven het systeem af in vijf jaar. In die tijd
zijn er ongeveer 400 kerkdiensten en concerten. U
kunt één of meerdere van deze 400 kerkdiensten en
concerten sponsoren à €10 per stuk en ons zo helpen
de financiering van dit systeem rond te krijgen.
Doet u mee?
Dat kan online (scan de QR-code!) of door €10 euro (of
een veelvoud daarvan) over te schrijven naar
bankrekening NL87RABO 0119625776 t.n.v. Arie
Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. ‘KerkTV’ en uw
emailadres. Deze giften zijn volledig aftrekbaar voor
de Inkomstenbelasting. Wilt u liever contant doneren?
Dat kan bij Petra Oudshoorn, Hans Bergwerff of de
koster. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!

