
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel  
Vater unser (Onze Vader, Luthers zondagslied) –  
Georg Böhm (1661-1733) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 
o: Wij ontsteken het licht: voor elkaar,  
 voor onszelf, voor deze wereld, voor God. 
 
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:  Hoor ons aan, Eeuwige God, 
g: HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
o: Gij, die ons hart aanziet,  
 Gij, die onze diepten peilt, 
g: BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
o: Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. 
g: GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
o: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
g: GEEF ONS UW GENADE 
o: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
g; ZEGEN ONS MET VREDE  
 EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN.IS:  
 JEZUS MESSIAS. AMEN 
 

 Psalm 66: 1, 7 

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

 
   Lied 150a: 1, 2 (staande) 

 

Woord 

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

   Lied 310: 1, 2, 3  
 
Exodus 20:1-21 
Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen 
1. Toen sprak God deze woorden: 2. ‘Ik ben de HEER, 
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 
3. Vereer naast mij geen andere goden. 4. Maak 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. 5. Kniel 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; 6. maar als ze mij liefhebben en 
doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 
duizendste geslacht. 7. Misbruik de naam van de 
HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat 
hij niet vrijuit gaan. 8. Houd de sabbat in ere, het is 
een heilige dag. 9. Zes dagen lang kunt u werken en al 
uw arbeid verrichten, 10. maar 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. 
11. Want 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. 12. Toon 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. 13. Pleeg geen moord. 14. Pleeg geen 
overspel. 15. Steel niet. 16. Leg over een ander geen 
vals getuigenis af. 17. Zet 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.’ 18. Heel het volk was getuige van 
de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de 
ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die 
aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote 
afstand staan. 19. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u 
met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet 
met ons spreken, want dan sterven we.’ 20. Maar 
Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen 
om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem 
te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ 21. En terwijl 
het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar 
de donkere wolk waarin God aanwezig was. 
 

   Lied 310: 4, 5 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 17 mei 2020, 

6e zondag van de paastijd, ‘Zingt‘. 

De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.  

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

Voorganger: Ds Martin Koster  

Organist:  Vincent Hildebrandt 



Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 316: 1, 4 
 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: wijkgemeente 
Orgelspel: Lied 834 – Johan van Dommele (*1927) 
 

 
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  
 

 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (allen):  

 

• 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 834: 1, 2 (staande) 
 
Heenzending en zegen 
 

       Lied 834: 3 (staande) 
 
Orgelspel  
Sortie – César Franck (1822-1890) 

Zondagsbrief   

22e jaarg ang nr.20 – 17 mei 2020 

 

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente 

Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 

 

De Abdijkerk in Coronatijd 

❖ Gebedsintenties en de namen van zieken kunt u 

rechtstreeks melden aan onze predikanten. 

❖ Elke donderdag is de kerk open van 10 tot 12 uur 

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. U wordt dan maximaal 3x per week 

gebeld door een mede-deelnemer. Info: Nico 

Tetteroo (Abdijkerk): nicotetteroo@kpnmail.nl. T 

06-44568721 

❖ Heeft u in deze periode extra behoefte aan 

pastorale zorg? Onze predikanten zijn daarvoor 

beschikbaar:  

o ds Michiel Aten (06-10811430) bij voorkeur 

tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur; 

o  ds Wietske Verkuyl (06-38267000) op 

dinsdag van 9.30-11.30 uur en op donderdag 

van 14-16 uur;  

o Elly Moonen (06-49698660) op maandag en 

woensdag van 10-12 uur. 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan 

Henk Oosten, 0630984979 -hjoosten@kpnplanet.nl. 

 

Mailinglist Abdijkerk 

Graag willen wij als locatiecommissie een lijst van 

emailadressen maken om iedereen te informeren over 

allerlei zaken rondom de Abdijkerk. Mocht u de 

afgelopen weken geen email  "rondom de Abdijkerk" 

hebben ontvangen en wilt u graag geïnformeerd 

worden, geef dan uw emailadres door aan Henk 

Oosten: hjoosten@kpn planet.nl. Dank! 
 

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdag 19.00 uur 

aanleveren per e-mail naar 

zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl 

Laatste nieuws, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, 

concertinfo: www.loosduinen-centrum.nl 
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