Zondag
14 oktober 2018
21e zondag na Pinksteren

Voorganger :
ds. Klaas Wigboldus uit Den Haag
Organist: dhr. Johan Groen

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u
zich in Leidschendam en in deze gemeente snel thuis zult voelen.
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Zingen: Psalm 149 : 1

Concert Marcel Zimmer
Zondag 21 oktober is er een concert van Marcel Zimmer in de Kruisheuvelkerk.
Aanvang 16.00 uur. Entree gratis. Marcel en Lydia Zimmer hebben veel liedjes
geschreven en CD’s gemaakt. Ze zijn landelijk bekend van Opwekking en
Opwekking voor Kids. Bij Mazzel Kids Praise zingen we vaak liedjes van Marcel
en Lydia Zimmer. Marcel geeft concerten voor kinderen in heel Nederland. Het
wordt gegarandeerd een leuke middag. We verwachten veel bezoekers. Dus
wees er bij! Voor meer informatie kunt u bellen: 0638139803 of mailen:
mazzelkids@outlook.com
Zie ook de Facebook pagina ‘Mazzel Kids Praise’

(z.m. staande)
Sponsordiner: 'Surf & turf'
Zaterdag 27 oktober is er van 18.00 tot 21.00 uur een sponsordiner ten
behoeve van het restauratiefonds van de Dorpskerk. Deelname kost 25 euro.
Hiervoor krijgt u een drie gangendiner inclusief aperitief en drankjes in de
Dorpskerk. Aanmelden kan via: sponsordiner@delftsekade.nl of op de lijsten
in de kerk.

Bemoediging en drempelgebed:
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. drempelgebed
Zingen: Psalm 149 : 2

(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld
Na de woorden “zo bidden wij U”
Lied 367b
Glorialied: Lied 868 : 5
De kinderen gaan naar de nevendienst
Tijdens het aansteken van de kaars zingen wij: Lied 285

Running Dinner
Op zaterdag 10 november is er weer het Running Dinner in Leidschendam en
Leidschenveen.
Het Running Dinner is een leuke, gezellige manier om elkaar aan tafel te
ontmoeten. Ook als je nog niet zoveel mensen kent, of graag op een
ontspannen en verrassende manier nieuwe mensen wil leren kennen is het
Running Dinner een prima gelegenheid! Iedereen kan dan ook meedoen: jong
en ouder, kok of eter, rondom deze tafel is plaats voor iedereen! Meer
informatie staat in het kerkblad en de inschrijfformulieren liggen nu in de
kerken en staan op de website. Aanmelden kan tot en met 28 oktober.

DIENST VAN HET WOORD
Groet: V.: De Heer zij met u.

Allen:
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Zondag 21 oktober 2018 10.00 uur:
Dr. A. Mooi

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 13 (lector)

Collecte: Kerkwebradio

voor de komende week
Zo 14 oktober 19.00 uur Dorpskerk Youth Group
Ma 15 oktober 19.00 uur Kruisheuvelkerk Basiscatechese
Ma 15 oktober 19.30 uur Smientstraat 14, Leidschenveen
Gemeentegroeigroep
Di 16 oktober 20.00 uur Kruisheuvelkerk Christelijke meditatie
Wo 17 oktober 9.45 uur Maartenszaal Vrouw en Geloofochtend
Wo 17 oktober 12.30 uur Dorpskerk Open kerk/Buurtbieb/Juridisch
spreekuur
Wo 17 oktober 19.30 uur Kruisheuvelkerk Zin‐nig Café Voltooid leven
Wo 17 oktober 19.30 uur Patrijslaan 78, Leidschendam Gemeentegroeigroep
Do 18 oktober Dorpskerk Oud papier
Do 18 oktober 20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie Leidschendams Kerkkoor
Vr 19 oktober 10.00 uur Binnenhof De Bijbel voorgelezen
Vr 19 oktober 20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie musical Maria
www.pgleidschendam.nl
Zin‐nig Café Voltooid leven
Woensdag 17 oktober is er opnieuw een Zin‐nig Café in de Kruisheuvelkerk
met als thema Voltooid leven. Een moeilijk thema waar we ons meer in wilden
verdiepen, na het boeiende Zinnig Café in april. We gingen op zoek naar een
deskundige die ons verder kan helpen. Spreker is deze avond dr. Annemarieke
van der Woude. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis
en is nu als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente
Oosterbeek. Ze schreef meerdere boeken over de vragen rondom de thema’s
voltooid leven en euthanasie. Let op: de koffie staat dit keer om 19.00 uur
klaar en we beginnen om 19.30 uur.

131Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de
Negev. Lot ging met hem mee.
Scheiding tussen Abram en Lot
2
Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. 3Vanuit de Negev
trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai
waar zijn tent vroeger al had gestaan 4en waar hij toen een altaar had
gebouwd. Daar riep Abram de naam van de HEER aan.
5
Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen
en tenten. 6Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar
te blijven wonen. 7Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams
vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en
de Perizzieten nog in het land. 8Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden
we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie?
9
Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij
naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ 10Lot
liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was;
voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot
aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. 11Daarom
koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen
ze uiteen. 12Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de
steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; 13de
mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.
14
Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je
heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het
oosten en het westen. 15Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je
nakomelingen, voor altijd. 16En ik zal je zo veel nakomelingen geven als er stof
op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde.
17
Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik
het geven.’ 18Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij
Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.

Zingen: Lied 803 : 1
Schriftlezing: Genesis 14 : 14‐20 (lector)
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Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangengenomen was, bracht hij allen op
de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan
– driehonderdachttien in getal – en achtervolgde Kedorlaomer en diens
bondgenoten tot aan Dan. 15’s Nachts viel hij hen met zijn mannen van
verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan
Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. 16Alle buitgemaakte bezittingen
heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen, met al zijn
bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen.
17
Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen
terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de
Koningsvallei. 18En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn
brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, 19en sprak een zegen
over Abram uit:
‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,
schepper van hemel en aarde.
20
Gezegend zij God, de Allerhoogste:
uw vijanden leverde hij aan u uit.’
Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd

Zingen: Lied 802 : 1, 3, 4 en 6
DIENST van GEBEDEN en GAVEN
Gebeden: Dankgebed ‐ Voorbeden ‐ Stil gebed ‐ Onze Vader
Tussen voorbeden en stil gebed kunt u een kaarsje aansteken
Bloemengroet en mededelingen

Collecten:

Zingen: Lied 803 : 2

1. Werelddiaconaat ‐ wereldvoedseldag
De collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Verbeteren van de
voedselproductie in afgelegen bergdorpen in Nepal. De grond in de
bergachtige Rukum‐regio levert maar voor zes tot acht maanden per jaar
voedsel op. Gevolg: 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch
ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de
bevolking hun inkomsten te verbeteren o.a. door de aanleg van kweekvijvers
en zo de visteelt te stimuleren. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen
van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende
inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze
Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1, 8‐9a (voorganger)

2. Werk van de kerkrentmeesters

1

11 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons
van de waarheid van wat we niet zien.
8
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op
weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder
te weten waarheen. 9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem
beloofd was maar hem nog niet toebehoorde.

Terugkomst van de kinderen
Slotlied: Lied 823 : 1, 4, 5

(z.m. staande)

Uitzending en zegen

Zingen:
Allen:
Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Mediatief orgelspel
4
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