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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de 
Leidraad 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 
 
Orgelspel 
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Inleiding op de dienst 
 
Muziek als moment van verstilling en voorbereiding 
 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft de eeuwen door en nooit loslaat het werk dat Zijn 

hand eens begon. 
 
Groet: 
V: Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze heer 

Jezus Christus door de Heilige Geest. 
A: AMEN 
 
Drempelgebed: 
V: O God, keer U om naar ons toe 
A: en doe ons weer leven met hart en ziel 
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
A: en geef ons uw heil! 
V: O Heer! Hoor ons gebed 
A: door Jezus Mesias. AMEN  
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We luisteren naar: Liedboek 216: 1 & 2 | Dit is een morgen als ooit de 
eerste 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed 

 
Leefregel 
 
Gebed 
 
Lezing: Daniël 7: 19 - 27 
 
We luisteren naar: Liedboek 991: 1 & 4 | De eersten zijn de laatsten 
 

De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 

 
Lezing: Romeinen 1: 1 – 17 (Willibrord-vertaling) 
 
We luisteren naar: Liedboek 991: 6 & 7 | De eersten zijn de laatsten 
 

Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
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Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek als moment van verstilling 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Gezamenlijk gezongen Onze Vader | Liedboek 1006 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
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Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
 
Amen 
Amen 

 
Afsluitende woorden 
 
Zending en zegen 
 
A:    AMEN (gezongen) 
 
Orgelspel 
 
 
Na de dienst blijft iedereen zitten; de vrijwilligers geven aan wie 
wanneer de kerkzaal kan verlaten. 
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Collecte:  
de collecte gaat ook 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. 
 
 

En verder: 
Het kerkterras is wekelijks op woensdag vanaf 10:00 bij de 
Kruisheuvelkerk. 
Ieder woensdag om 12:00 uur is er een middaggebed in de Dorpskerk. 
Op vrijdag is er vanaf 10:00 koffiedrinken in de Leidraad. 
Andere activiteiten: houd de nieuwsbrief en de website in de gaten! 
 
Volgende week zondag (11 juli) gaat ds. Rob van Essen voor in de 
gezamenlijke dienst vanuit de Kruisheuvelkerk om 10:00 uur.  
 
 

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/

