
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Variaties over psalm 75 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 
 
o: De geest van God zet mensen in beweging, 
 de geest zet ons in vuur en vlam. 
 
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, in uw licht staan wij onwennig.  

Wie zijn wij dat Gij ons roept,  

dat Gij ons vinden wilt?  

g:  MAAK ONS DIENSTBAAR  

DOOR UW WOORD MEDEDEELZAAM  

DOOR UW GEEST. AMEN. 
 

 Lied 215: 1, 2, 4, 5, 7 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 

a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 150a (staande) 
 

Moment voor klein en groot 
 

   Alles wordt nieuw 2, 28 

 
 
2 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 
 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Psalm 25: 1-10,12 
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op u 
vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn 
vijanden niet triomferen. 3Zij die op u hopen worden 
niet beschaamd, beschaamd worden zij die u 
achteloos verraden. 4Maak mij, HEER, met uw wegen 
vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs mij de 
weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent 
de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
6Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde 
door de eeuwen heen. 7Denk niet aan de zonden uit 
mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw 
goedheid spreken, HEER. 8Goed en rechtvaardig is de 
HEER: hij wijst zondaars de weg, 9wie nederig zijn 
leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te 
gaan. 10Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
12Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de HEER de 
rechte weg te kiezen. 
 

   Lied 992  
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 27 september 2020 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot 

Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl  

Organist:  Gijsbert Kok 

Ouderling:  Henk Oosten 

Diaken:  Paul van Gijzen, Rien Wiegers 

Lector:   Christiaan Scheen 

 

De liederen worden gezongen door ALLEEN de 

zangers; iedereen mag mee neuriën. 

 



Mattheus 21: 23-32 
Toen hij naar de tempel was gegaan en daar 
onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de 
oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: 
‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? 
En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus 
gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, 
en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen 
op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 
25In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die 
opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: 
“Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: 
“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26Maar als 
we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk 
over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor 
een profeet.’ 27Dus gaven ze Jezus als antwoord: 
‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan 
zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik 
die dingen doe. 
28Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee 
zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in 
de wijngaard aan het werk.” 29De zoon antwoordde: 
“Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging 
alsnog. 30Tegen de ander zei de man precies 
hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging 
niet. 31Wie van de twee heeft nu de wil van zijn 
vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei 
Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn 
u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van 
God. 32Want Johannes koos de weg van de 
gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde 
hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al 
zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem 
alsnog willen geloven. 
 

       ‘Lofprijzing 

 
 

Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 975 
 
 
Geloofsbelijdenis 

Wij beseffen en aanvaarden  
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid  
van wat wij belijden,  
maar in verwondering over wat ons toevalt  
en geschonken wordt;  
dat wij onze bestemming niet vinden in 
onverschilligheid en hebzucht,  
maar in wakkerheid en verbondenheid 
 met al wat leeft;  
dat ons bestaan niet voltooid wordt  
door wie we zijn en wat we hebben,  
maar door wat oneindig groter is  
dan wij kunnen bevatten.  
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest  
die al wat mensen scheidt te boven gaat  
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,  
opdat zij, zingend en zwijgend,  
biddend en handelend,  
God eren en dienen.  
Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,  
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.  
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd   
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.  
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed  
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.  
Wij geloven in God, de Eeuwige,   
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,  
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst  
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.  
Wij geloven dat wij zelf,   
zo zwak en feilbaar als wij zijn,  
geroepen worden om  
met Christus en allen die geloven verbonden,   
kerk te zijn in het teken van de hoop.  
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,  
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt  
om te leven en te sterven en om op te staan,  
in het koninkrijk dat is en komen zal,  
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.  
Aan God zij de lof en de eer  
in tijd en eeuwigheid  
Amen 
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Antwoord 
 

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: PKN-Vredeswerk (zie zondagsbrief) 
Orgelspel:  
Wir glauben all' an einem Gott, Vater BWV 740 – 
J.S. Bach (1685-1750) 
 

 

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 
 

 
Voorbeden en stil gebed 
 
Nodiging 
 
v:  De vrede van de Heer zij altijd met u.  
g:  Ook met U zij de vrede van onze Heer 
v:  Wij groeten elkaar daarom met vrede.  

Laten wij elkaar de vrede van Christus 
 toewensen. 

… 
 
Laten we God danken! 
U komt onze dank toe, HEER onze God, 
overal en altijd. 
Want Gij hebt ons Uw Naam genoemd 
en uw hart getoond. 
De zee hebt Gij bedwongen 
en het morgenlicht ontboden. 
Uw machtige arm 
zal de tirannie terneer slaan 
en behoedzaam oprichten 
wie gebogen gaan.  
Alle tranen zult Gij drogen 
en wij zullen lachen en juichen. 
Uw Naam is Bondgenoot, 
Uw Naam is Mensenredder. 
Daarom, God,  
verheffen wij onze stem  
om samen met al uw mensen, 
allen die lijden en strijden  
en allen die door U zijn opgericht, 
heel het volk van uw liefde, 
U van ganser harte  
de lofzang toe te zingen: 
 

Heilig en Gezegend (Sanctus en benedictus) 

 
 
Gezegend zijt God, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij die ten onder ging 
aan mensen als wij,  
en die verdronken is, 
in de diepte van de dood, - 
als een licht is Hij ons opgegaan, 
het levenslicht voor allen  
die ten dode opgeschreven zijn.  

Laat uw Geest zijn woorden vervullen  
Nu wij doen wat Hij ons opdroeg:  

Jezus heeft in de nacht van de overlevering  
het brood genomen,  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,  
en gezegd: 
Neemt en eet,  
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis.   

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm


Zo heeft Hij ook de beker genomen,  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
hem rondgegeven en gezegd:  
Drinkt allen daaruit,  
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van zonden.  
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  
tot mijn gedachtenis.   

 

Bijeen tot zijn gedachtenis  
komen wij tot U, o God,  
met dit brood en deze beker  
en wij bidden U:  
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  
en aanvaard óns offer van lof en dank.   

Kom met uw Geest in ons midden  
en beadem ons bestaan, 
dat wij als opgewekte mensen 
uw liefde delen, uw waarheid spreken, 
uw recht en vrede behartigen,  
en zo uw naam eren 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken……, 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die wij moesten verliezen….…, 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. 

Gezegend zij uw naam, God van ons leven, hier en nu 
en tot in lengte van dagen, 

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. 

 
Lam Gods (Agnus Deï) 

 
 
v: Weest allen nu welkom  
 aan de tafel van de Heer! 
g: WIJ DANKEN U, O GOD! 
 
Breken en delen van brood 
v:  Het brood dat wij breken is de gemeenschap  
 met het lichaam van Christus. 
… 
v: De beker van de dankzegging, is de 
  gemeenschap met het bloed van Christus.  
… 
 
Orgelspel  
Lied 213: Morgenglans der eeuwigheid 
 
Dankgebed 
 

       Lied 1014: 1, 2, 3, 5 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met: 

 
 
Orgelspel  
Wir glauben all' an einem Gott, Schöpfer BWV 680 – 
J.S. Bach  
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