
 

DORPSKERK WASSENAAR  
  

ZONDAG 6 JUNI 2021  
 

 



 

 

Klokluiden 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Allen gaan staan 

Lied 283; in de veelheid van geluiden 
 
In de veelheid van geluiden 
In het stormen van de tijd 
Zoeken wij het zachte suizen 
Van het woord, dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen 
Drinkend uit de ene bron 
Bidden wij om nieuwe dromen 
Richten wij ons naar de zon. 
 
Want wij mensen op de aarde 
Raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
Sliepen wij ten dode toe. 
 



Laat uw dauw van vrede dalen 
In de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
Van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
Al uw liefde ons besteedt, 
Zingend zullen wij u roemen 
En dit huis zingt met ons mee! 
 

Votum en groet: 

Vg Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gm die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gm en niet laten varen het werk van zijn hand 
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 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
Johannes 1  43-50 
Handelingen 8: 26-40 
 
 
 
 
 



Lied 991: De eersten zijn de laatsten, couplet 1, 4, 6 en 7 
 

1   De eersten zijn de laatsten, 
 wie nakomt gaat voorop, 
 zij moeten zich niet haasten, 
 die leven van de hoop. 

 

4   Het onderste komt boven, 
 de torens vallen om, 
 het woord is aan de doven, 
 de waarheid aan de droom. 

 

6   Zo hoog zijn Gods gedachten, 
 zij gaan de tijden door, 
 wie voor was blijft ten achter, 
 wie achterbleef gaat voor. 

 

7   Veracht dan niet de kleinen 
 en die verloren zijn, 
 want God noemt hen de zijnen 

 

die laatgeboren zijn 

 

Overdenking 

 

Lied 686  

De Geest de Heren heeft een nieuw begin gemaakt 

 

1   De Geest des Heren heeft 
 een nieuw begin gemaakt, 
 in al wat groeit en leeft 
 zijn adem uitgezaaid. 
 De Geest van God bezielt 



 wie koud zijn en versteend 
 herbouwt wat is vernield 
 maak een wat is verdeeld. 

 

2   Wij zijn in Hem gedoopt 
 hij zalft ons met zijn vuur. 
 Hij is een bron van hoop 
 in alle dorst en duur. 
 Wie weet vanwaar Hij komt 
 wie wordt zijn licht gewaar? 
 Hij opent ons de mond 
 en schenkt ons aan elkaar. 

 

3   De geest die ons bewoont 
 verzucht en smeekt naar God 
 dat Hij ons in de Zoon 
 doet opstaan uit de dood. 
 Opdat ons leven nooit 
 in weer en wind bezwijkt, 
 kom Schepper Geest, voltooi 
 wat Gij begonnen zijt. 
   
Gebeden-stil gebed- onze vader 

 

Lied 976; 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven. 

 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

Leesbaar voor mensen als zijn erfenis 

Ons leven mag zich voluit laten lezen 

Herkenbaar als zijn eigenhandig schrift 

 



Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

Als niet de Geest ons aan elkander rijgt 

Die ons als dode, levenloze letters 

Beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

Dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

Zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 

. 
Zegen  

Cantorij:   

 

Orgelspel  

Voorganger: mevrouw N.Verburg  
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.  

  

Het Diaconale door is voor het Hospice in 

Wassenaar Een medemens laat je niet in 

eenzaamheid sterven”.  

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor 

ongeneeslijk zieken zonder onderscheid te maken op basis 

van geloof, politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële 

draagkracht. In Hospice Wassenaar ontvangen de gasten - en 

hun familie en vrienden - zorg, steun en begrip van de 

vrijwilligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo 

optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in 

de laatste levensfase, gezien vanuit het perspectief van de 

gast. Hospice Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds 

aanwezige zorg voor stervenden in de regio, opdat iedereen 

zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past. 

Vanuit een breder maatschappelijk perspectief wil het hospice 

een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en 

ervaring op het gebied van stervensbegeleiding.  

  



 

  

  

  

  

  
  

  

  

 


