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Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
-allen gaan staan- 
 
Lied: Psalm 145: 1, 3 en 5 

1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.’ 
 
3. Genadig en vol liefde is de HEER. 
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer. 
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein; 
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn. 
Laat alles wat U maakte voor U buigen, 
U prijzen, van uw koningschap getuigen. 
Laat ieder uw gezag en daden eren, 
verkondigen dat U steeds zult regeren. 

 
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- 



Psalm 145: 5 
Rechtvaardig is de HEER in wat Hij doet. 
Hij blijft zijn schepping trouw en doet haar goed. 
Hij wijst de wens niet af van wie Hem eert; 
wie redding zoekt bij Hem blijft ongedeerd. 
Aan wie Hem liefheeft, blijft de HEER verbonden, 
maar wie in zonde leeft, richt Hij te gronde. 
Ik zal zijn naam voortdurend eer bewijzen. 
Laat alles wat bestaat Hem altijd prijzen. 

 
Gebed  

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

 
Loflied: 217: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader.  



3 Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
 land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven 
oorsprong en toekomst 
 
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
 ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
 in onze wereld.  
 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
 dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
 zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 

 
Gebed van de zondag 
 
1e Bijbellezing: Leviticus 4: 1-3, 13-14a, 22-24, 27-29 
 
Lied: 1008: 1 
 

 
 



 
 
2e Bijbellezing: Rechters 6 
 
Lied: 1008: 2 en 3 
 

   2. Hoor de bittere gebeden 
 om de vrede die niet daagt. 
 Zie hoe diep er wordt geleden, 
 hoe het kwaad de ziel belaagt. 
 Zie uw mensheid hier beneden, 
 wat zij lijdt en duldt en draagt. 
  
   3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
 klief het duister met uw zwaard. 
 Kroon de menselijke dromen 
 met uw koninkrijk op aard. 
 Laat de vrede eind'lijk komen, 
 die uw hart voor ons bewaart. 

 
Overdenking 
 
 
Lied: Ooit zal het vrede zijn (Liefste lied van overzee Deel 2 nr 
46) 



 
 
2. Wantrouwen overheerst, 
waar angst of haat regeert. 
Doorwaai de wereld 
met uw Geest die 
ons de liefde leert. 
Want liefde is de warme wind 
die vrees verjaagt, 
die nieuwe hoop aan mensen biedt, 
uw schepping verder draagt. 



 
3. Ooit zal het vrede zijn, 
een vrede lang en goed! 
Een vrede die het recht omarmt 
en met een kus begroet. 
Maak Christus tot een vuur 
dat diep van binnen brandt. 
Hij brengt ons waar de vrede woont, 
naar uw beloofde land. 

 
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 
 
Lied: 823: 1, 4 en 5 
 

 

 
 



   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. 
  

  5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
 wij wonen en wij blijven vreemden, 
 bestemd voor hoger burgerrecht. 
 Wil ons, o Koning der getijden, 
 een woning in de stad bereiden 
 waar Gij het fundament van legt. 
 
Zegen 

 
 
Collecte: Hospice 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.  
De collecte wordt gelijkelijk tussen Diaconie en kerk verdeeld 
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed 
een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 


