
 
 

   

 
 

Dienst van Woord en Gebed 
 

Zondag 18 juli 2021 
 

De vreemdeling herbergen 
 

 
Foto: Kees de Winter. 4e foto van de foto expositie van de serie:  

“De zeven wegen van barmhartigheid” 
 

Voorganger : Marianne Pompert 
Organist: Arthur Vos 
Fluitist: Margreet Meijer 
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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in 

de Dorpskerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 

 

De kinderen kunnen vóór de dienst naar de crèche en/of de 

kindernevendienst worden gebracht 

 

Bij binnenkomst wordt iedereen naar zijn/haar aangewezen 

plaats begeleid; we kunnen helaas geen rekening houden met 

“vaste” plaatsen 

Deze dienst wordt live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Muziek  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Aansteken kaars 

 

VOORBEREIDING 

 

Lied 107 vers 1 en 2  “Gods goedheid houdt ons staande” 

 

Gods goedheid houd ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houd dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis wordt heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

Al wie verbijsterd zwierven 

ver buiten heg en steg 

en haast van honger stierven, 

neervallend langs de weg, - 

geen thuis, geen toevluchtsoord 

was hun nabijgekomen, 

had Hij hen niet gehoord 

en bij de hand genomen. 

  

Inleiding  
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Stilte 

 

Bemoediging:  

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde 

gemaakt heeft, 

die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand 

begon. 

Gemeente: AMEN 

 

Groet:  

V:De Heer zij met u! 

Gemeente: OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 146c vers 1 en 6  “Alles wat adem heeft love de Here” 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 

dat u de haat der mensen treft, 

Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 

en Hij buigt neer wie zich verheft. 

Zijt gij in rouw, God is uw licht; 

Hij schenkt, o blinde, u ‘t gezicht. 

Halleluja! Halleluja! 

 

 
 

Gebed  

 

Lezing: Ruth1 vers 1 t/m 19a. 

 

Muziek: My land is jou land - Stef Bos. 

Lezing: Ruth 2 vers 2 t/m 13 

DIENST VAN HET WOORD 
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Muziek: A stranger is just a friend you don’t know  - Jim 

Reeves 

 

"Een vreemdeling is gewoon een vriend, die je niet kent" 

 

Als je je ooit eenzaam voelt, als je je ooit somber voelt 

er is één ding dat je moet onthouden 

een vreemdeling is gewoon een vriend die je niet kent. 

 

Ik zal langs deze weg maar één keer gaan 

Een ingrijpend moment in de eeuwigheid 

Waarom zou ik mijn leven alleen en eenzaam doorbrengen 

Als slechts een woord van vriendschap de sleutel is 

 

Een warme glimlach kan echte liefde brengen 

Een warm hart kan het waar maken 

Er is geen behoefte om eenzaam te zijn 

Een vreemdeling is gewoon een vriend die je niet kent. 

 

Waar je ook heen gaat, je kunt er zeker van zijn dat 

een vreemdeling gewoon een vriend is die je niet kent... 

 

Overweging 

 

Meditatieve muziek bij het “Lied voor de vreemdeling”   

Melodie: lied 447 

 

Hoe zou jij je een eregast weten 

wanneer niemand je zegt: wij verwachtten je al, 

wanneer niemand je welkom zou heten 

op een veilige plek in dit kille heelal, 

aan een tafel vol kruidige geuren 

in een huis met geopende deuren? 

 

Hoe zou jij je een eregast weten 

wanneer niemand je vraagt naar je levensverhaal, 

naar geliefden die jou niet vergeten, 

naar het onrecht, de leugens, de valse moraal, 

naar het land waaruit jij werd verdreven, 

naar jouw hoop en je kracht om te leven?       

(René van Loenen)  
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DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

 

Dankgebed en Voorbeden  

 

Stil gebed 

 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Muzikaal omlijst met het Notre Pere van Maurice Duruflé  

 

A:   Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel als ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen 

 

Aandacht voor de collecten: ZWO en kerkrentmeesters 

 

Slotlied: “Ga nu heen in vrede”     

melodie: God van alle mensen/land of hope and glory  

 

Ga nu heen in vrede 

ga en maak het waar 

wat wij hier beleden 

samen met elkaar 

aan uw dagelijks leven 

uw gezin, uw werk 

wilt u daaraan geven 

daar bent u Gods kerk 

Ga nu heen in vrede 

ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede 

ga en maak het waar 

wat wij hier beleden 

samen met elkaar 

Neem van hieruit vrede 

vrede mee naar huis 

dan is vanaf heden 

Christus bij u thuis 

Ga nu heen in vrede 

Ga en maak het waar 

 

Bij de zegen zijn ook de kinderen en leiding van nevendienst en 

crèche aanwezig 
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Zending en zegen     (z.m. staande) 

 

Allen:  

 

 

Orgelspel 

 

 

 

Na de dienst gaat iedereen nog even zitten; de diaken geeft 

aan wie wanneer de kerkzaal kan verlaten. 

De kinderen kunnen bij het naar buiten gaan ook weer 

opgehaald worden  

 

Collecte:  

Het collecteren 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 digitale nieuwsbrief of het kerkblad. Ook 

kunt u uw bijdrage doen in de daarvoor bestemde bussen bij de 

uitgang van de kerk. 

 

Wij hopen dat u zich in Leidschendam en in deze gemeente snel 

thuis zult voelen. Als u uw naam doorgeeft aan de predikant of 

ouderling van dienst, krijgt u snel een kennismakingsbezoek. 

 

 

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! 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 25 juli 9.30 uur 

Streamingsdienst in de Leidraad 

 

ds. Attie Minnema, Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

Voor overige informatie over onze gemeente: 

www.pgleidschendam.nl 
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