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Klokluiden 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen. 
 
-allen gaan staan- 
 
Lied 280 : 1, 2 en 3 
De vreugde voert ons naar dit huis  
Waar ’t woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit 
En wekt in ons het lied  
 
Dit huis van hout en steen, dat lang  
De stormen heeft doorstaan,  
Waar nog de wolk gebeden hangt  
Van wie zijn voorgegaan,  
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
Van wie maar mensen zijn,  
De pijler die het alles schraagt,  
Wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Votum en groet: 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 



vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 
gm: Amen 
 
-allen gaan zitten- 
 
Lied 315 
 
1   Heb dank, o God van alle leven, 
 die zijt alleen Uzelf bekend, 
 dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
 uw licht en liefd' ons toegewend. 
 Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
 nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
 en wat voor wijzen bleef verborgen 
 werd kinderen geopenbaard. 
 
2   En of een mens al diep verloren 
 en ver van U verzworven is, 
 Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
 vernieuwd door uw getuigenis. 
 U woord, dat spreekt in alle talen, 
 heeft uit het graf ons opgericht, 
 doet ons in vrijheid ademhalen 
 en leven voor uw aangezicht. 
 
3   Gemeente, aan wier aardse handen 
 dit hemels woord is toevertrouwd, 
 o draag het voort naar alle landen, 
 vermenigvuldigd duizendvoud. 
 Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
 op mensengunst of heerlijkheid? 
 't Verwaait als gras en weidebloemen. 
 Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
 
 



Schriftlezing(en) 
 
Schriftlezing I : Exodus 2.: 1 – 4 
 

1. Een man uit de stam van Levi kwam en nam een dochter van Levi. 

2. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Zij zag hem: Ja, hij was 

goed! En zij verborg hem drie maanden 

3. Toen zij hem niet langer kon verbergen, name ze voor hem een ark 

van biezen, smeerde het in met leem en pek. Zij legde het kind 

daarin en zette het in het riet aan de oever van de rivier. 

4. Zijn zuster ging op een afstand staan om te weten wat er met hem 

gedaan zou worden 

Lied 803 : 1 en 2 

 

1   Uit Oer is hij getogen, 
 aartsvader Abraham, 
 om voortaan te geloven 
 in 't land van Kanaän, 
 om voortaan als een blinde 
 te zien een donker licht, 
 om voortaan helderziende 
 te zijn op God gericht. 

 

2   Uit Oer is hij getogen 
 ten antwoord op een stem, 
 die riep hem uit den hoge 
 op naar Jeruzalem 
 En allen die geloven 
 zijn Abrahams geslacht, 
 geboren uit den hoge, 
 getogen uit de nacht. 
 
 

 
 
 



Schriftlezing II : Exodus 2 : 5 – 10 
5. Toen daalde de dochter van Farao af om in de rivier te baden, 

terwijl haar meisjes de Rivier langsgingen. Zij zag de ark midden in 
het riet en zond haar slavin om het op te halen. 

6. De dochter van de farao opende het en zag het kind: een jongen, en 
hij huilde. Ze werd met ontferming over hem bewogen en zei: Dit is 
één van de kinderen van de Hebreeën! 

7. Toen zei zijn zuster tot de dochter van de Farao: “zal ik gaan en voor 
u een voedster gaan roepen uit de Hebreeuwse vrouwen, zodat die 
het kind voor u zal voeden?” 

8. De dochter van de Farao zie tot haar: ”Ga!” Het meisje ging en riep 
de moeder van het kind. 

9. De dochter van de Farao zie tot haar :”Neem dit kind en voed het 
voor mij; dan zal ik u zelf uw loon geven.” De vrouw nam het kind 
en voedde haar.  

10. Het kind werd groot. De moeder bracht het naar de dochter van de 
Farao. Hij werd haar tot een zoon en riep hem de naam: Mozes! 
Want, zei ze, uit het water heb ik hem getrokken. 

 
Lied 803 : 3 en 4 
3   Uit Abraham geboren 
 die zo gezworven heeft 
 is, wie om God te horen 
 gestorven is en leeft: 
 het volk van de profeten, 
 de stam van het verbond, 
 het volk hier beneden 
 de stem van God verstond. 
 
4
   

Het is niet meer te tellen, 

 dat volk dat na hem kwam, 
 een vader van zovelen 
 is vader Abraham. 
 Van Jacob, edel strijder 
 wiens naam is Israël, 
 van Mozes de bevrijder 



 die sprak op hoog bevel, 
 
Overdenking 
 
 Lied 840 : 1, 2 en 3 
1   Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
 want mijn leven is onder de macht gesteld 
 van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
 en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2   O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
 Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
 wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
 wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3   Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
 ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
 en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
 en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 
-allen gaan staan- 
 
 Lied 919 

1   Gij die alle sterren houdt 
 in uw hand gevangen, 
 Here God, hoe duizendvoud 
 wekt Gij ons verlangen! 
 Ach, ons hart 
 is verward, 
 leer het op uw lichte 

 
hoge rijk zich richten. 
 
  

 
2   Want de lichten die wij zelf 



 aan de hemel stelden, 
 glinst'rend in het zwart gewelf, 
 sterren, ongetelde, 
 al hun glans 
 dooft nochtans, 
 dan is heel ons leven 
 door de nacht omgeven. 
 
3   God, is dan wat U verliet 
 uit uw hand gevallen? 
 Mist Gij onze wereld niet 
 bij uw duizendtallen? 
 Blijf niet ver, 
 doe een ster 
 in de nacht ons gloren, 
 of wij zijn verloren! 
 
4   Christus, stille vaste ster, 
 o Gij licht der lichten, 
 waarnaar wij van her en der 
 onze schreden richten, 
 geef ons moed; 
 't is ons goed 
 U te zien, Getrouwe, 
 uw hoog rijk te aanschouwen. 
   
Zegen 
Gm:  

 
Orgelspel 
--- 
Voorganger: ds. Ruben van Zwieten 

Organist: Rijk Jansen 

 



 

De collecte is na de dienst. U kunt u gaven deponeren in de daarvoor 

bestemde schalen. Ook kunt u uw gaven doen door gebruik te maken van 

de Scipio-app of de SKG collect. Voorts kunt u ook uw gaven door  

overboeking op de rekening van de Protestantse Gemeente te Wassenaar 

op rekeningnummer NL34RABO0373732198 onder vermelding van de 

collectedatum.  

  

De collecteopbrengst wordt in gelijke delen verdeeld tussen de Diaconie en 

de kerk.  

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al 
eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, 
vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar 
brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum 
De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De 
Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven 
vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, 
voor korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke 
organisaties hier een werk - of vergaderplek.  De hulpverlening staat open 
voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en 
thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende 
financiële problemen raken. Daarnaast ondersteunen zij ook enkele 
projecten in het buitenland. We sporen zelf actief maatschappelijke noden 
op en brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. 
Indien nodig starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in 
zelfstandige organisaties. Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen van 
kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van hulpvragen, 
ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete hulpverlening en opkomende 
organisaties.  
 

 

 


