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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! 

 
 
Muziek vooraf 
 
Inleiding op de dienst 
 
Bemoediging en Groet 
 
We luisteren naar: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig | Lied 275 | 
Gezongen door gemeenteleden 
 
 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 en hoe onzegbaar ons nabij. 
 Gij zijt gestadig met ons bezig, 
 onder uw vleugels rusten wij. 
 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn.  

 
Verootmoedigingsgebed  



 
 

 3 

 
Leefregel 
 
Muziek: Wat vraagt de Heer nog meer van ons | Lied 992 
 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 

 
Gebed 
 
Lezing: Micha 4: 1 – 5 
 

  Eens zal de dag komen 
  dat de berg met de tempel van de HEER 
  rotsvast zal staan, 
  verheven boven de heuvels, 
  hoger dan alle bergen. 
  Volken zullen daar samenstromen, 
  machtige naties zullen zeggen: 
  ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
  naar de tempel van Jakobs God. 
  Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
  en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
  Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
  vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
  Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 
  over grote en verre naties een oordeel vellen. 
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  Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
  en hun speren tot snoeimessen. 
  Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
  geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
  Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
  en onder zijn vijgenboom, 
  door niemand opgeschrikt, 
  want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
  Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
  wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 
  voor eeuwig en altijd. 
 
 
Muziek: Het zal zijn in het laatste der tijden | Lied 447 
 

Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
Als Jeruzalem tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen.  
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Lezing: 1 Johannes 1: 1 - 7 
 

    Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met 
eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is 
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u 
het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat 
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u 
met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn 
met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze 
brief om onze vreugde volkomen te maken. 
 
    Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u 
verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we 
zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het 
duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar 
gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we 
met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van 
alle zonde. 
 
 
Muziek: Licht, ontloken aan het donker | Lied 600 
 

Licht ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood, 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

 
Uitleg en verkondiging 
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Meditatief moment van muziek 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Collecte & bloemengroet 
 
Slotlied, we horen een variatie op God zal je hoeden | Lied 426 
 
Zending en zegen 
 
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. 
 

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/

