
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel  
Preludium over lied 868 –  
Adriaan Kousemaker (1909-1984) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 600: 1, 2  
 
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:  Kom tot ons, God, naar U gaat ons verlangen 

 en schep ons nieuwe adem 

g:  KOM TOT ONS, GOD, WEK OP UW KRACHT 

o:  Kom tot ons, God. 

 Dat Gij ons raakt met de hartslag van Uw liefde 

 En ons geneest met de gloed van Uw genade 

g:  KOM TOT ONS, GOD, WEK OP UW KRACHT. 

 AMEN. 

 

 Lied 216 

De zangers zingen couplet 1; met z’n allen 

spreken we (zachtjes) couplet 2 uit op het ritme 

van de muziek en de zangers zingen couplet 3. 

 
Korte inleiding op deze viering 
 

Gebed voor de nood van de wereld 
beantwoord met (door de zangers): 

 
 

   Lied 299j 

De zangers zingen couplet 1, met z’n allen 

spreken we (zachtjes) couplet 2 uit op het ritme 

van de muziek. Couplet 3 wordt gezongen door 

de zangers. Couplet 4 doen we samen: zangers 

en sprekers op het ritme van de muziek.  
 

Overstapmoment 

 
Groet 
 
Inleiding 
Toen Jezus nog een jongen was, 
twaalf jaar, een Zoon der Wet 
stond hij op in de kerk, nam de Schrift en las 
in de kerk van Nazareth. 

Hij las de les van een oude profeet 
en stond overeind als een man, 
want een ‘Zoon der Wet’ die een woord vergeet, 
dat is iets wat niet kan.  

Maar hij stónd zijn man en verhief zijn stem. 
één en al stem was hij  
en op hun tocht naar Jeruzalem, 
dat jaar, was hij er bij. 

Hij liep vooraan, recht als een boom, 
Hij had geen rust of duur, 
Hij liep vooraan als een wolkkolom, 
Van binnen een en al vuur. 

En in de tempel bij het hart van God 
dat zelf vuur is, vuur en stem, 
daar vroeg hij de rabbi’s honderduit 
over Juda en Bethlehem. 

En hij voelde zich bijna verteerd  
van binnen, geest en gloed. 
Al wat zijn rabbi hem had geleerd 
wist hij en het was goed. 

Twaalf jaar was hij, een kind op school 
en toch naar Gods hart een man,  
van zijn Vaders huis zo boordevol 
dat hij ’s nachts droomde ervan, 
terug in zijn eigen bed 
bij zijn moeder in Nazareth. 
   (Willem Barnard) 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 5 juli 2020- overstapdienst 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot 

Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl  

Organist:  Vincent Hildebrandt 

Ouderling:  Hans Bergwerff  

Diakenen: Peter van Leeuwen  

Lector:   Bernard Derksen 

In deze dienst vieren we dat Matthew Brabander  

en Willem van der Zalm de overstap naar de 

middelbare school zullen maken. 



   Lied 791 
De verzen 1, 2 & 3 gezongen door de zangers, 
 4 gesproken door de gemeente, 6 gezongen 
door de zangers  

 
Groeien  
Groeien was met veel moeite je eerste woorden 
zeggen en leren kruipen, van de kamer naar de 
keuken. 
Groeien was voor het eerst gaan staan en met vallen 
en opstaan je eerste stapjes zetten, van de tafelpoot 
naar twee uitgestrekte armen. 
Groeien was de allereerste dag naar school, ’s 
morgens in alle vroegte en met tranen in je ogen 
zwaaien tot je nog een heel klein stipje zag. 
Groeien was spelen met je vriendjes en vriendinnetjes 
waarvan je soms, woelend in je bed, niet in slaap kon 
komen.  
Groeien is in groep acht voorgoed afscheid nemen van 
je juf of meester en het speelkwartier en met spanning 
uitkijken naar je nieuwe school. 
Groeien is je eigenheid kunnen ontdekken en tegen 
jezelf durven zeggen: ‘Dit ben ik, ik hoef niet op die 
ander te lijken’.  
Groeien is versteld staan over jezelf: ’Hé, kijk, dat is 
me gelukt, nooit geweten dat ik dat kon.’ 
Groeien is popelen om je vleugels uit te slaan, om 
beetje bij beetje je eigen weg te gaan. 
Alice: Groeien is soms even stilstaan totdat je klaar 
bent voor een nieuw stap en dan weer een volgende; 
en daarvoor je eigen tempo kiezen. 
Groeien is soms verliezen wat je graag had willen 
houden en niet weten wat je nu precies wil. 
Groeien is geloven en vertrouwen dat jij voor God en 
ons onmisbaar bent.   
 
De doopkaarsen staan op de avondmaalstafel. Terwijl 
de ouders de doopkaars aansteken, zingen de zangers: 
 

   “Wij gaan op reis” 
(melodie ‘Je vliegt straks uit’) 

 
Refrein: 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
 
Couplet: 
Ga maar op weg in het licht van de morgen, 
de weg is lang en het pad onbekend. 
Er is nog veel van de toekomst verborgen 
maar blijf niet wachten, gebruik je talent.   
 
Refrein 2e maal: 
gezongen door de zanggroep en zachtjes op het ritme 
mee gesproken door de gemeenteleden.  
 

De ouders van Matthew geven Matthew een zegen 
mee. 
 

   Lied 833 (2x) (zanggroep) 
 
De moeder van Willem geeft Willem een zegen mee. 
 

  Lied 833 (2x) (zanggroep) 
 
Matthew en Willem en familie gaan weer zitten.  
 
Afscheidswoord van de kindernevendienstleiding 
Dick Ufkes 
 
Een welkom door de tienerleiding van ‘The Sun’ 
Jantine Wignand 
 
De zangroep zingt tenslotte de 12-jarigen toe: 
 

   ‘Je vliegt straks uit’ 
 

 
 
Vers 1 door de zangers 

 
 
Refrein:  
gesproken door de gemeente. 
 
  



2 door de zangers 
Een heil’ge Geest vol van eenvoud en vrede, 
spreekt door jouw geest met een heldere stem, 
verbreekt impasses en brengt weer beweging, 
zet ons op weg naar het Koninkrijk God.  
 
Refrein:  
Zangers en sprekers (zachtjes) samen 
 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst.  
De 12-jarigen en hun ouders blijven in de dienst. 
 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Deuteronomium 32: 11-12a 
Zoals een arend over zijn jongen waakt en 
voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels 
uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12zo heeft 
de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god 
stond hem bij.de arme uit de handen van boos-
doeners gered. 
 

   Lied 868: 2 (zangers) 
 
Lucas 2: 40-52 
40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd 
met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest 
naar Jeruzalem. 42Toen hij twaalf jaar was, maakten 
ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop 
van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus 
bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het 
wisten. 44In de veronderstelling dat hij zich bij het 
reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag 
voordat ze hem overal onder hun verwanten en 
bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze hem niet 
vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem 
daar te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze hem in de 
tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar 
hen luisterde en hun vragen stelde. 47Allen die hem 
hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn 
antwoorden. 48Toen zijn ouders hem zagen, waren ze 
ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je 
ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in 
het hart naar je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen hen: 
‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in 
het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze 
begrepen niet wat hij tegen hen zei.  

51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun 
voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er 
met hem gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide 
verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam 
steeds meer in de gunst bij God en de mensen 
 

   Lofzang 
door de zangers, op het ritme meegesproken 
door de gemeente 

 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

   Lied 1014 
1 zangers, 2 allen gesproken, 3 zangers, 5 
allen gesproken 

 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven  
1e collecte: Kerk in actie binnenlands diaconaat 
2e collecte: Wijkgemeente 
Orgelspel:  
Basse de trompette – Louis Marchand (1669-1732) 
 

Bij de 1e collecte. Binnenlands-diaconaat.  
Actie “Vakantie tas” 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland 
groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie 
hun klasgenootjes op vakantie gaan  blijven zij achter. 
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 
kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met 
een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt 
voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met 
leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor 
bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in 
de buurt. Meer informatie is te vinden op 
www.kerkinactie.nl/vakantietas 
Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder 
andere organisaties die armoede, onder volwassenen 
én kinderen, bestrijden. Helpt u mee? 

 

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 (zangers):  

 

• 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 425 
gezongen door de zangers en zachtjes 
uitgesproken door allen 
 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met: 

 
 
Orgelspel  
Fuga doppia – Michel Corrette (1808-1795) 
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