
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 25 
 
Verwelkoming  
 
De kaarsen worden aangestoken. 

o: Licht van God. 
 Want bij u is de bron van het leven, 
 door uw licht zien wij licht.  
 
Liturgische bloemschikking 

Schoon schip maken, 
ruimte scheppen, 

voor dat 
wat werkelijk van waarde is 

en niet voor geld te koop. 
Ruimte 

voor het geheim van leven 
is ruimte voor groeikracht 

in je zelf, vanuit je zelf 
als groen 

dat het duister doorbreekt 
als leven 

dat opstaat 
uit dat wat benauwt 

en doodt: 
een nieuw begin. 

 
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, die van mensen houdt,  
 wij leggen onszelf aan U voor  
 met alles wat ons bezighoudt,  
 met alles wat ons lukt en alles waarin wij falen.  
 Help ons ons leven opnieuw te bezien  
 in het licht van uw heil.  
g:  GEEF ONS HET HART  
 OM U TE VERWACHTEN  
 EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN.  
 AMEN. 
 

 Lied 25b (refrein gezongen, verzen gesproken) 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 1008  
 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Exodus 20: 1-17  
Toen sprak God deze woorden: 2‘Ik ben de HEER, 
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd. 3Vereer naast mij geen andere goden. 
4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding 
van iets dat in de hemel hier boven is of van iets 
beneden op de aarde of in het water onder de 
aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer 
ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen 
andere goden naast mij. Voor de schuld van de 
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde 
geslacht en het vierde, wanneer ze mij 
haten; 6maar als ze mij liefhebben en doen wat ik 
gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 
duizendste geslacht.Misbruik de naam van 
de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam 
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8Houd de sabbat 
in ere, het is een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u 
werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de 
zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan 
de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat 
geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw 
slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor 
vreemdelingen die bij u in de stad wonen.  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 7 maart 2021 

3e zondag van de 40-dagen-tijd,  

zondag ‘Ogen’ (psalm 25: 15) 

De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid 

en inkeer uitdrukt. 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl 

Organist:   Gijsbert Kok  

Ouderling:   Hans Bergwerff 

Diakenen:  Peter van Leeuwen 

Lector:    Marjo de Kort 

Er zijn helaas (tijdelijk) geen zangers in de kerk.  

U kunt de liederen natuurlijk thuis wel meezingen!  



 11Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de 
aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en 
op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft 
de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 
12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan 
wordt u gezegend met een lang leven in het land 
dat de HEER, uw God, u geven zal. 13Pleeg geen 
moord. 14Pleeg geen overspel. 15Steel niet. 16Leg 
over een ander geen vals getuigenis af. 17Zet uw 
zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin 
op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of 
zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’  
 

   Lied 311: 1,2 , 3, 4, 8, 10 
 
Johannes 2: 13-25 
Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar 
Jeruzalem. 14Daar trof hij op het tempelplein de 
handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de 
geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij maakte een 
zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met 
hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 
wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16en 
riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie 
maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn 
leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De 
hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18Maar de 
Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u 
dit mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze 
tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer 
opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze 
tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie 
dagen weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak over de tempel 
van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood 
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, 
en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 
Gesprek met Nikodemus 
23Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel 
mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de 
wondertekenen zagen die hij deed. 24Maar Jezus had 
geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal 
kende, 25en niemand hoefde hem iets over de mens te 
vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. 
 

   U komt de lof toe  

 
Preek 
 
Moment van stilte 

 Lied 322  

 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte:  Wijkdiaconie 
2e collecte:   zending jeannet Bierman Colombia  

(zie zondagsbrief) 
 

 
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 
 
 

Orgelspel 
Adagio uit Concerto in a BWV 593 –  
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
 
Gebeden 

• 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. 
 

   Lied 660 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Allegro uit Concerto in a BWV 593 –  
Johann Sebastian Bach  
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