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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Psalm 76: 1, 2 en 5  

 
 

2  Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 

  Gij die de oorlogsbliksem dooft. 

  Gij die het zwaard breekt en het schild 

  en die de oorlog niet meer wilt, 

   maar die gehuld in zonnestralen 

  de hoge bergen af komt dalen. 

5  Als Gij, ten oordeel opgestaan, 

  het boos geweld hebt weggedaan, 

  wordt door uw sterke hand bevrijd 

  wie wachtte in zachtmoedigheid. 



  Gij hebt de tirannie verdreven 

  en doet uw volk in voorspoed leven. 

Bemoediging en groet 

 v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 a: die hemel en aarde geschapen heeft 

 v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 a: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

v :  Genade zij u en vrede van God, onze Vader  

door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen  

Kyriëgebed 

 

Kyrie- en gloriahymne: 299e     

 

v: Heer, ontferm u,   a: Heer, ontferm u, 

v: Christus, ontferm u, a: Christus, ontferm u, 

v: Heer, ontferm u over ons,  a: Heer, ontferm u over ons. 

a:  Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

  en op aarde vrede voor 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 alle eer, nu en altijd. 

  Amen, amen, amen. 



De kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan  

Schriftlezing:  Exodus 20: 1 en 13  

Lied 310 

 
2  Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 

  veracht, misbruik de hemel niet; 

  dankbaar zal ieder respecteren 

  zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

3  Sla wat het voorgeslacht ons leerde 

  niet onnadenkend in de wind. 

  Dood nooit wie zich niet kan verweren - 

  wie drift bemint wordt ziende blind. 

4  Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 

blijf trouw aan wie u liefde gaf. 

Diefstal kan geen geluk vergroten; 

neem niet uw naaste vreugde af. 

5  Leugen en laster? Valse goden! 

  Begeerte baart slechts bitterheid. 



  Ga op de weg van Gods geboden – 

  er is geen god die zo bevrijdt 

Schriftlezing: Matteüs 5: 21-22     
 

Lied 1010: 1 en 4  

 
 

4  Geef vrede, Heer, geef vrede, 

  bekeer ons felle hart.  

  Deel ons uw liefde mede,  



  die onze boosheid tart, 

  die onze mond leert spreken 

  en onze handen leidt. 

  Maak ons een levend teken:  

  uw vrede wint de strijd 

Verkondiging  

Lied 313: 1, 3 en 4   

  



 

3  De geesten onderscheiden, 

  gaf God ons als gebod; 

  wie ’t woord der waarheid mijden, 

  weerstaan het rijk van God. 

  Hoe bouwen zij op zand! 

  Straks zal hun huis bezwijken.  

  ’t houdt in de storm geen stand. 

  Dan zal aan ieder blijken 

  der dwazen onverstand. 

4  Maar wie op ’t woord vertrouwen 

  dat uitging uit Gods mond, 

  die kunnen veilig bouwen, 

  hun huis heeft vaste grond. 

  Des Heren woord maakt vrij 

  van dienst aan vreemde machten; 

  in ’t woord herkennen wij 

  zijn plannen en gedachten. 

  Het rijk is ons nabij! 

Bericht van overlijden  

Zingen: lied 513: 4  

4   God staat aan het begin  

  en Hij komt aan het einde. 

  Zijn woord is van het zijnde 

  oorsprong en doel en zin. 

Gebeden  



Lied  723 

 



2   O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

  drijft rusteloos de eeuwen voort 

  wat mensen ook verzinnen. 

  En waar de weg onvindbaar scheen 

  mochten wij door geloof alleen 

  de tocht opnieuw beginnen. 

  Gij hebt de vaderen bevrijd 

  en uit het diensthuis uitgeleid 

  naar ’t land van melk en honing. 

  Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

  opdat het door de wereldnacht 

  de weg vindt naar uw woning. 

Zegen  

Orgelspel  

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


