
 

Orde voor zondag 15 mei 
Protestantse Gemeente Wassenaar 

 
 

 
 
 
 
voorganger: Ds. Esther de Paauw 
Organist: Nico Visscher 
 



Orgelspel  
 
 
Openingswoorden 
-allen gaan staan- 
 
Lied: 214: 1, 2, 4 
 
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- 
 
 
Lied: 214: 5 en 8 
 
Gebed  
 
Loflied: 868: 1, 2 en 4 
 
kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
Bijbellezing: Handelingen 4:32-5:11 
 



Lied: Hoor als wij eendrachtig bidden  

 
 

2. Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan 
 
3. Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras en scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
 



4. Schepper God, Gij die dit leven 
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus’ weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag 

 

Overdenking 
 
Lied: ZZZ 422 Een lied aan die ons ziet 

 



2. Die het zuchten van de mensen 
in jouw diepste stilte hoort, 
kreten woede en verwensing 
stille onmacht zonder woord. 

Open jij nu onze oren, 
geef geslagen mensen stem, 
niemand mag bij jou verloren, 
niet in onmacht vastgeklemd 
 
3. Jij die weet wat in ons omgaat,  
die ons kent en van ons houdt,  
roept ons wakker dat wij opstaan 
tegen wat ons tegenhoudt. 

Wees geweten in jouw mensen, 
in het vragen van een kind, 
in de liefde zonder grenzen 
waar de een de ander vindt. 
 
4. Jij daalt af, komt in ons midden, 
zingt met ons het levenslied, 
jij komt onze huizen binnen 
met hun vreugde en verdriet. 

Wees nabij in onze dagen, 
in de nachten zonder zicht, 
wil de toekomst met ons wagen 
laat ons leven in jouw licht. 
 
5. Jij trekt mee om te bevrijden, 
brengt ons naar de overkant, 
daar zul jij de mensen leiden, 
naar jouw toekomst: goed nieuw land. 



Ga met ons de weg van vrede 
neem ons allen bij de hand, 
dat wij ons gedragen weten 
naar jouw toekomst: goed nieuw land.  

 
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
Onze Vader (oecumenische woorden) 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw 
koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen 
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)  

 
 

-allen gaan staan- 
 
Lied: 974: 1, 2 en 5 
 
Heenzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mededeling: 
Achter in de kerk vind u een aantal van exemplaren van de 
uitgeprinte versie van het beleidsplan erediensten. Het beleidsplan 
is ook te vinden op de website. 
  
Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang 
Epafras: 
Sinds 1984 vragen deze stichting aandacht en steun voor 
Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit 
de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. 
Met die steun van overheid, politiek, kerken en tal van andere 
organisaties kunnen wij gevangenen bezoeken en hen helpen met 
het oppakken van hun leven. Wat we met de financiële steun en 
subsidies voor gedetineerden gerealiseerd hebben, is terug te 
vinden in onze jaarverslagen. 
Zevenendertig geestelijke verzorgers uit allerlei kerken zoeken als 
vrijwilliger zo ruim 2600 Nederlandse gevangenen op. 
  
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 
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