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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
-allen gaan staan- 
 
Lied: 18: 1 en 8 

 8. Gij immers zult het arme volk verhogen, 
 en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen. 
 Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 
 waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 



 Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
 de legerbenden op de vlucht te jagen. 
 Met U ga ik door water en door vuur, 
 en met mijn God spring ik over een muur. 
 
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- 

 
 
Inleiding op de dienst 
 
Gebed  

- Gesproken responsie 
vg: … zo bidden wij 
gm: Heer, ontferm U over ons 

 
Loflied: 906: 1, 2 en 5 

 



 2. God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 
 dag en nacht de engelen loven. 
 Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
 al de hoge hemelsferen. 
 Laat o Heer, / U ter eer, 
 ons lied ook U prijzen, 
 lof en dank bewijzen. 
 

 5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven, 
 adem van ons aardse leven. 
 Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 
 zee, ik ga in U ten onder. 
 Ik in U, / laat mij nu 
 vallen in den blinde, 
 U slechts zien en vinden. 
 

Bijbellezing: Johannes 4: 5-30 
 

Lied: 653: 1, 3 en 7 

 



 

 3. Gij zijt het water ons ten leven; 
 de bronnen van de eeuwigheid 
 zijn ons ter lafenis gegeven, 
 zijn doorgebroken in de tijd. 
 O Gij, die als een bron ontspringt 
 in elk die tot U komt en drinkt. 
  
 7. O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 
 
 
 
Overdenking 
 



Lied: 908: 1, 2 en 7 

 
 2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
 vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
 Ik wil aan U mij overgeven, 
 mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
 Ik heb U lief, – o kom dan, kom, 
 Christus, mijn bruidegom! 
 
 7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
 ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
 Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
 ik heb U lief, ook in de nood. 
 Ik heb U lief, o schoonste licht, 
 gezegend Aangezicht! 
 



Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 
-allen gaan staan- 
 
Lied: 791: 1, 3, 4 en 6 

 3. Liefde luidt de naam der namen 
 waarmee Gij U kennen laat. 
 Liefde vraagt om ja en amen, 
 ziel en zinnen metterdaad. 
 
 4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 
 Liefde houdt ons in het leven, – 
 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
 6. Liefde boven alle liefde, 
 die zich als de hemel welft 
 over ons: wil ons genezen, 
 bron van liefde, liefde zelf! 
 



Zegen 
Gm:  

 
Orgelspel 
--- 
 
COLLECTE 

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. 
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 
miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste 
balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam 
maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en 
beginnen ze met het herstel van hun land. De kerk is het 
hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een 
reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent 
herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. 
Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in 
actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstel van 
hun kerk en de kerkelijke infrastructuur. Voor meer 
(achtergrond) informatie en wat gedaan kan worden, 



verwijzen we naar de KIA site: Bouw de kerk in Syrië. 

 
 

 


