
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Variaties over lied 653: "U kennen, uit en tot u leven" 
Georg Böhm (1661 - 1733) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 
o: Licht van God. 
 Want bij u is de bron van het leven, 
 door uw licht zien wij licht. 
 
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, 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 
 

   Psalm 121: 1, 4 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 

a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 648 (staande) 
 
Moment voor klein en groot 
 

   528: 1, 3, 4, 5 
 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 20 september 2020, 

startzondag 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot 

Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds W. Verkuyl & Ds M.C. Aten 

Organist:  Gijsbert Kok 

Ouderling:  Hans Bergwerff 

Diaken:  Christiaan Scheen 

Lector:   Marjo de Kort 

 

De liederen worden gezongen door ALLEEN de 

zangers; iedereen mag mee neuriën. 

 

 

 

Thema van deze dienst is het jaarthema: 

‘Het goede leven – Bloeien in Gods licht’ 

 

 

 



Mattheüs 20: 1-16 
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 
landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok 
om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 
2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een 
denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar 
zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw 
op uit, en toen hij anderen werkloos op het 
marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan 
jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal 
rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het 
middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur 
later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij 
tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg 
ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. 
Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele 
dag zonder werk?” 7“Niemand wilde ons in dienst 
nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie 
ook maar naar de wijngaard.” 
8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de 
wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de 
arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin 
daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 
9En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen 
naar voren en kregen ieder een denarie. 10En toen 
zij die als eersten waren gekomen naar voren 
stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden 
krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 
11Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de 
landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben 
één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons 
behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon 
de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij gaf een 
van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je 
toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd 
met het loon van één denarie? 14Neem dan aan 
wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu 
eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik 
met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad 
bloed dat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de 
eersten zijn en de eersten de laatsten.’ 
 

   Lied 991: 1, 2, 4, 6 
 
 

Teksten bij het thema: 
 
Johannes 10: 7-10 
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben 
de deur voor de schapen. 8Wie vóór mij kwamen 
waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen 
hebben niet naar hen geluisterd. 9Ik ben de deur: 
wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered 
worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal 
weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te 
roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben 
gekomen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid. 
 
1 Jakobus 1: 9-18 
Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn 
hoge waarde, 10en de rijke op zijn nederige staat, 
want hij zal vergaan als een bloem in het veld. 
11Als de zon gaat branden en het gras door de 
hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met 
zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl 
hij volop met zijn zaken bezig is. 
12Gelukkig is de mens die in de beproeving 
staande blijft. Want wie de proef doorstaat, 
ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft 
beloofd aan iedereen die hem liefheeft. 13Wie in 
verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die 
verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand 
aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets 
slechts in verleiding kan worden gebracht. 
14Iedereen komt in verleiding door zijn eigen 
begeerte, die hem lokt en meesleept.  
15Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en 
is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. 
16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 
17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt 
van boven, van de Vader van de hemellichten; bij 
hem is nooit enige verandering of verduistering 
waar te nemen. 18Hij wilde ons door de 
verkondiging van de waarheid tot leven roepen, 
om ons de eersten te maken in zijn schepping. 
 

   U komt de lof toe 

 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
  



   Coronalied  
 
Als de zorg en de angst zijn geweken, 
als verwarring en pijn zijn gestild, 
wij elkaar met omhelzing begroeten, 
zijn we blij: onze hoop is vervuld. 

Als we dankbaar en voluit weer zingen 
en we delen het brood en de wijn 
zal de vrede die wij elkaar wensen 
als een groet van de eeuwigheid zijn. 

Weet je: alles wat ons heeft getroffen 
stelt de vraag hoe nu verder te gaan, 
te bedenken, elkaar te beloven 
als een nieuw mens in 't leven te staan. 

Tot die tijd: dat vertrouwen en liefde 
als de bakens zijn langs onze weg. 
Leef die hoop, leef Gods wil, leef je roeping, 
heel je leven, ja iedere dag. 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Buurt-en-kerkhuis Shalom. 
2e collecte: Zending: Syrie. 
Orgelspel 
Prelude on 'Rhosymedre' - 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de busjes 
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 

 
1e Collecte Buurt-en-kerkhuis Shalom. 
Een jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom 
zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. 
Het heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te 
delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en 
kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun 
passies en dromen kunnen delen en successen 
kunnen vieren. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee 
keer per week vrijwilligers van het inloopspreekuur 
aanwezig om mensen te helpen bij vragen over 
bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en 
problemen met instanties. Of om te helpen een baan, 
vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. 
Sinds vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen 
met een Ooievaarspas en klanten van Kies, kleding en 
schoenen kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen 
en een kapper en de Sociale supermarkt de rijdende 
Voedselbank. Dit wordt door de  diaconie 
ondersteund. 

2e Collecte Zending: Syrie.  
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe 
sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn 
van huis en haard verdreven en een groot deel van de 
bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het 
zwaar. Veel christenen moesten vluchten, 
kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in 
Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop 
zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen 
door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun 
afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig 
terugkeren, helpt ze bij het herstel van 
kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra.  Herstel van de kerk, het hart 
van de christelijke gemeenschap, betekent immers 
herstel van de hele samenleving en hoop voor de 
toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. 
Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië 
nieuwe hoop geven! 
 
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 632 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met: 

 
 
Orgelspel  
Fanfare - Jacques Nicolas Lemmens (1823-1881) 
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