
 

 



 Zondag 

 

Voorganger:  ds. B.J.J. Boter 

Organist: mw. Anneke Jansen 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Bemoediging 

 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 

 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Lied (staande): 25: 4 en 10 

4   God is goed, Hij is waarachtigen  

     gaat zijn getrouwen voor, 

     brengt, aan zijn verbond gedachtig, 

     zondaars in het rechte spoor. 

     Hij zal leiden 't zacht gemoed 

     in het effen recht des Heren: 

     wie Hem need'rig valt te voet, 

     zal van Hem zijn wegen leren. 

 

10   Mogen mij toch steeds behoeden 
 vroomheid en waarachtigheid. 
 Hoopvol is het mij te moede, 
 U verwacht ik t' allen tijd. 
 Here God van Israël, 
 red uw volk in tegenspoeden! 
 Toon uw goddelijk bestel, 
 dat uw hand ons toch behoede! 
 Terug naar boven 

 

 

 

 

 

 



Kyrië en Gloria: lied 299e  

Heer ontferm u 

Heer ontferm u 

Christus ontferm u 

Christus ontferm u 

Heer ontferm u over ons 

Heer ontferm u over ons 

 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

En op aarde vrede in mensen 

Van zijn behagen. 

Wij loven u, aanbidden u, 

Vereren en zegenen u, 

Wij danken u oim uw glorie! 

Hemelse koning, God over allen, 

Vader van mensen! 

Jezus Messias, één met de Vader, 

Lam van God, die wegdraagt de zonden 

Van heel onze wereld 

Geef uw ontferming 

Heilig, Heilig zijt Gij alleen, 

Heer, Allerhoogste, 

Jezus Messias, heilige Geest, 

Glorie van God! 

U aller eer, nu en altijd. 

Amen, amen, 

Amen. 
 

 

Gebed voor de opening der Schriften 

 

Schriftlezing: Lucas 4:14-30 

 

Lied: 534 
Hij die de blinden weer liet zien, 

 hun ogen kleur liet ondervinden 
 is zelf het licht dat ruimte geeft: 

 ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

 

 



 Hij die de lammen lopen liet 

 hun dode krachten deed ontvlammen  

is zelf de weg tot waar geluk:  

ons levenspad, de Zoon van God.   

 

Hij die de armen voedsel gaf  

met overdaad hen kwam verwarmen  

is zelf het brood dat honger stilt: 

 ons levensbrood, de Zoon van God.  

 

 Hij die de doven horen deed 

 hun eigen oren deed geloven 

 is zelf het woord dat waarheid spreekt:  

het levend woord, de Zoon van God. 
 

Schriftlezing: ‘Een kleine Psalm’ van J.B. Charles 

Hij alleen zou met een grote sigaar  

In de mond op straat mogen lopen  

Met de duimen in zijn vest 

Want hij is God  

Maar hij doet het niet  

Want hij is God  

 

Lied: 1001:1 

 

De wijze woorden en het groot vertoon, 

De goede sier van goede werken, 

De ijdelheden op hun pauwentroon 

De luchtkastelen van de sterken: 

Al wat hoog staat aangeschreven 

Zal gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

Beschaamt de ogen van de sterken. 

 
Uitleg:  
 
Lied: 943 

1   God gaat zijn ongekende gang 
 vol donk're majesteit, 
 die in de zee zijn voetstap plant 
 en op de wolken rijdt. 



 

2   Uit grondeloze diepten put 
 Hij licht, en vreugde uit pijn. 
 Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
 zijn wil is souverein. 

 

3   Geliefden Gods, schept nieuwe moed, 
 de wolken die gij vreest, 
 zijn zwaar van regen overvloed 
 van zegen die geneest. 

 

4   Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? 
 Vertrouw Hem waar Hij gaat. 

 Zijn duistere voorzienigheid 

Verhult zijn mild gelaat. 

 

  

 

5 

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
 wordt klaar van uur tot uur. 
 De knop is bitter, is begin, 
 de bloem wordt licht en puur. 

 

6   Hoe blind vanuit zichzelve is 
 het menselijk gezicht. 
 Godzelf vertaalt de duisternis 
 in eind'lijk eeuwig licht. 
 
 
Voorbeden  

stil gebed  

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 



Lied (staande): 993: 1 en 2 door de zanggroep, 3 en 4 gesproken door allen, 

5, 6 en 7 door de zanggroep 
 

Samen op de aarde,  

dat beloofde land,  

God zal ons bewaren,  

want Hij houdt in stand  

 

wat Hij heeft geschapen  

met zijn hand, zijn woord.  

Hij zal niet verlaten 

 wat Hem toebehoort.  

 

  ’t Westen en het oosten,  

voor- en nageslacht,  

om zijn naam te troosten  

zijn zij aangebracht;  

 

om zijn naam te prijzen  

gaf Hij zon en maan,  

wijzen en onwijzen  

gunt Hij één bestaan. 

 

Israël, Egypte,  

stem en tegenstem,  

hoogtepunt en diepte 

 – alles zegent Hem,  

         

want Hij zal verzoenen 

 wat vijandig is,  

nieuwe namen noemen,  

voor een oud gemis  

 

Kerk en wereld samen,  

vasteland en zee,  

worden ja en amen,  

ja uit ja en nee. 



 
 

Zegen    

g. Amen 

 

 

Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang  

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 


