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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd digitaal 
verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 

      Bij de schikking 
 
Basisschikking: 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen.  
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen 
maken.  
Het thema is dan ook: Een nieuw begin 
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Er zijn acht glazen 
flessen bekleed met rietstengels. Het water erin geeft nieuw leven. Riet 
staat voor buigzaamheid, meebewegen.  
 
De acht met riet beklede flessen zijn vandaag in een achthoek 
geplaatst. 
Het Licht van Pasen schijnt al zachtjes dóór het paars heen, verbeeld 
door roze voorjaarsbloemen en roze stof: “zondag Laetare (verheug je)”. 
Ook het frisse groen en wit verwijzen al naar het nieuwe begin. 
 
 
Orgelspel 
 
Inleiding op de dienst 
 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed  
 
Muziek: We kijken en luisteren naar: Carmen Melissant - Neem mij aan 
zoals ik ben | Petrus in het land | Lied 833 
 
Lezing leefregel 
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Gebed 
 
Lezing: Jozua 4: 19 - 24 
 
Muziek: Psalm 66: 1 & 2 
 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 
 
Lezing: Johannes 6: 4 - 15 
 
Moment van muziek: ‘Van ver, van oudsher aangereikt, een woord dat 
toch niet van ons wijkt’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek: Lied 8b: 3 & 4 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 



 
 

 4 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam!  
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 416: 1 & 2 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Afsluitende woorden 
 
Zending en zegen 
 
A:    AMEN (gesproken) 
 
Orgelspel 
 
 

Collecte:  
de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de 
collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website, de 
nieuwsbrief of het kerkblad. 
 
 
 



 
 

 5 

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413 
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt 
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. 
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt 
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 
10.00 uur. 
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar. 

 
 

www.pgleidschendam.nl 
 

http://www.pgleidschendam.nl/

