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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  en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 

 
Lied 217: 1 gesproken, 2, 3 en 4 op het orgel zodat de mensen thuis 
mee kunnen zingen, 5 
 
217:1 
De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
217:2 

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. 
 

217:3 
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. 

 
217:4 
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. 
 
217:5 
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 
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Bemoediging en drempelgebed:    
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V. (drempelgebed) 

 
Psalm 8 : 1 en 3  
         
8:1 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
8:3 
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld 

 
Glorialied 305: 1 gesproken (evt. op orgelmuziek, 2 en 3 orgel, 
waarbij de mensen thuis kunnen meezingen) 
 
305:1 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
305:2 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
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305:3 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Groet: V.: De Heer zij met u. 
Allen: gesproken: Ook met U zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van het Woord 

Bijbellezingen  
 
Exodus 3: 1-6 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 
Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde 

tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van 
God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat 
uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond 
en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik 
niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van 
dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, 
riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je 
sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de 
God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God 
van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God 
te kijken. 
 
Johannes 3: 1-16 
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam 
Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, 
‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen 
met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u 
verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw 
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand 
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch 
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niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren 
worden?’  
5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en 

geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is 
uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie 
allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen 
hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt 
en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit 

niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik 
verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat 
we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis 
niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen 
spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen 

spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve 
degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de 
woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15opdat iedereen die 
gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft 
 
AMEN 

Uitleg en verkondiging 

Meditatief orgelspel    

Lied 527: 1 , 3 en 5 gesproken, 2 en 4 orgelspel en thuis gezongen.  

 
527:1 
Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
527:2 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen. 
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527:3 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 

in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
527:4 
Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 

ooit nog vrede hier op aarde? 
 
527:5 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 

DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

Gebeden: Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

 
Terugkomst van de kinderen : als er kinderen zijn komen ze bij de 
deur staan 
 
Lied  675    
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 

deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
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Uitzending en zegen 
 
Na de dienst gaat iedereen weer zitten. De diaken geeft  aan wie en 
wanneer de kerkzaal kan verlaten. 

 
Collecten 
1. Het werk van de diakenen: het collectedoel van deze week is: 
ZWO (zie toelichting op laatste bladzijde) 
2. Het werk van de kerkrentmeesters 
 

U kunt meedoen met de collectes  
• via de app Apostel 
• door uw bijdrage in de bussen op de tafel af te geven 
• door uw bijdrage over te maken.  

Voor de diaconie: NL92RABO0127607234 tnv College van Diakenen  

Voor de kerkrentmeesters: NL20 RABO 0127 6046 50 tnv 
Protestantse Gemeente Leidschendam 
 
 

Zondag  6 juni 2021  10.00 uur Dorpskerk 
ds. Fulco de Vries Bouwstra 

 
10.00 uur Kruisheuvelkerk 

Ds. Arend v.d. Beld 
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Zondagen 2 en 30 mei ZWO project 2021 – 2022 Hospice Gentlecare 
Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown 
(Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving 
omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de 

noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt 
verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit 
hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak 
om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het 
hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, 
twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor 

herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte 
vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice 
worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen 
kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. 
Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu 

bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die 
medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële 
steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via 
familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het 
kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 

‘Colesberg’ die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. 
Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie 
beveelt deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de 
rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum 
Gentlecare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


