
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel  
Variaties over psalm 47 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 
o: Gezegend Gij, God, koning van de wereld, 
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen, 
 zegen ons ook met uw 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:  Barmhartige God, 
 Gij die omziet naar uw volk 
 en zoekt wat verloren is geraakt, 
 Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, 
 wij komen tot U. 
g: ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN: 
 VOL VAN ONSZELF, 
 MET DE LAST VAN HET VERLEDEN 
 OP ONZE SCHOUDERS. 
o: Vergeef ons, Heer, 
 maak ons tot uw mensen, 
 vol van genade. 
 Open ons naar U en naar elkaar, 
 naar uw toekomst. 
g: AMEN. 
 

 Psalm 96: 1, 6, 7 

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

 
   Lied 146c: 1, 5, 6 (staande) 

 

Woord 

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

   Lied 310: 1, 2, 3  
 
Lucas 24: 49-53 
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan 
jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met 
kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar 
hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij 
hen zegende, ging hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en 
keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 
53waar ze voortdurend in de tempel waren en God 
loofden. 
 

   Lied 663 
 
Handelingen 1: 1-14 
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het 
onderricht van Jezus beschreven, 2vanaf het begin tot 
aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, 
nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest 
had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk 
bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij 
in hun midden verschenen en sprak hij met hen over 
het koninkrijk van God. 
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet 
weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben 
gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt 
met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, 
vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd 
het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij 
antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat 
de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd 
en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de aarde.’ 
9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze 
hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen 
wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij 
hen.  
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 21 mei 2020, Hemelvaart 

De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.  

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl  

Organist:  Gijsbert Kok 



11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de 
hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien 
gaan.’ 12 Daarop keerden de apostelen van de 
Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij 
de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de 
stad waren aangekomen, gingen ze naar het 
bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en 
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, 
en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 
14Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, 
samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van 
Jezus, en met zijn broers. 
 

   U komt de lof toe 

 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 667: 1, 2, 5, 6 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
1e collecte: wijkdiaconie 
2e collecte: wijkgemeente 
Orgelspel: Improvisatie over de hymn "Christ, high- 
ascended, now in glory seated" 
 

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 i .s 
 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 970 (staande) 
 

Heenzending en zegen 

 
Orgelspel  
Postludium over lied 661: Ten hemel opgevaren is - 
Koos Bons (1921 - 1996) 
 
 
 

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 en op donderdag van 14-16 uur 

o Elly Moonen (06-49698660) op maandag en 

woensdag van 10-12 uur. 
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