
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 18 juli 2021 

 

Voorganger: ds. A. Verburg 

Organist: dhr. H. Ruiter 

 

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): Psalm 87 : 1 , 2 , 3 

 

1   Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
 door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

2   Rahab en Babel zullen u behoren. 
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
 en ieder land erkent Hem als de Heer. 
 O moederstad, uit u is elk geboren! 

 

3   God zal hen zelf bevestigen en schragen 
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
 hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
 en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

 

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 om 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 

[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan] 

 

Gebed voor de opening der Schriften 

 

Schriftlezing: Handelingen 17 : 16 – 21  

 

Lied: 825 : 1 , 4 

 

1   De wereld is van Hem vervuld, 
 die 't kennen gaat te boven, 
 wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
 in vonken licht verstoven. 
 Geen mensenoog heeft Hem gezien 
 wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
 onwetend wij geloven. 

 

4   Hij meet ons tijd en ruimte toe 
 genoeg om Hem te vinden. 
 Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
 wij tasten in den blinde 
 naar Hem, uit wie ons leven is. 



 Eens treedt Hij uit de duisternis 
 en noemt ons zijn beminden. 

 

 

Schriftlezing: Handelingen 17 : 22 – 34  

 

Lied: 825 : 5 , 6  

5   Ja, Hij is elk van ons nabij, 
 hoe hemelhoog verheven; 
 in Hem bestaan, bewegen wij, 
 in Hem is heel ons leven. 
 Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
 de mensen zijn van zijn geslacht, 
 voorgoed met Hem verweven. 

 

6   Hij die ons ver is en verwant, 
 hoe kan Hij zijn aanbeden 
 in enig beeld, door mensenhand 
 uit steen of hout gesneden? 
 Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, 
 kan Hem bevatten die ons roep 
 om Hem te kennen, heden. 
Uitleg:  
 
Lied: 823 : 1 , 4 
1   Gij hebt, o Vader van het leven, 
 de aarde aan de mens gegeven, 
 het land, de zee is zijn domein. 
 Gij hebt hem aan het woord doen komen 
 om tussen werk'lijkheid en dromen 
 getuige van uw Geest te zijn. 

 

4   Door een geheimenis omsloten, 
 door alle dingen uitgestoten, 
 gaat hij op alle dingen in. 
 Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
 zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
 een onuitsprekelijke zin. 
 
 



Voorbeden  

stil gebed  

Onze Vader 

 

 

Lied (staande): 755 

Toch overwint eens de genade, 

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in 's Vaders licht, 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 

O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan; 

uit aard' en hemel opgerezen 

vangt dan het nieuwe loflied aan. 

Als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 

Zegen    

g. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang  
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. 
Samen met leden en donateurs maken zij het mogelijk dat mensen in binnen- 
en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen zij voor 
volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. 
Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving 
voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. 
Kerndoelen: 
- De Bijbel vertalen 

- De Bijbel beschikbaar stellen 

- Begrip van de Bijbel bevorderen 

- De relevantie van de Bijbel laten ervaren 

- De Bijbel raakt je. 
Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het 
je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je 
met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel 
vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


