
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ochtenddienst 29 augustus 2021 10:00 uur 

 
Voorganger: ds. Maarten Hameete 
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Orgelspel 
 

De ambtsdragers komen binnen 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  

Aansteken kaars 

Inleiding op de dienst 

Moment van verstilling 
 

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 

 
We luisteren naar: Heer, raak mij aan met uw adem | Opname PGL | Lied 
695 

 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 

Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de 
Dorpskerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 
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Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
Drempelgebed: 
V: Van God is de aarde, 
A: de wereld en al haar bewoners. 
V: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U 

zien 
A: Geef ons vandaag allen een teken van liefde. 
V: Heer, open onze lippen, 
A: en onze mond zal uw lof verkondigen. 

 
We luisteren naar: Liedboek 568 | Ubi caritas 
 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas,  
Deus ibi est. 
 
Waar vriendschap en liefde is, 
daar is God. 

 
Afscheid ambtsdragers 

Gebed 

Lezing: Psalm 16 

We kijken en luisteren naar: Ik val niet uit zijn hand | Psalmen voor 

Nu 16 | Opname PGL 
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Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
En wringen zich voor hen in honderd bochten, 
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
 
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
 
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

 
Lezing: Romeinen 14: 1 - 21 

 
We luisteren naar: Psalm 72:7 

 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Loof God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, loof de Heer. 

 
Uitleg en verkondiging 

Muziek als moment van verstilling 
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Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 
 

Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader 
 
Overstap uit de kindernevendienst 

 
We zingen met elkaar: Liedboek 416 | Ga met God en Hij zal met je 
zijn 

 
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. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
Collecten:1e collecte ZWO: “Hospice Gentle Care” 
2e collecte: kerkrentmeesters 

 
Afsluitende woorden Zending en zegen 
A: AMEN (gezongen) 

 
Orgelspel 
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Na de dienst blijft iedereen zitten; de vrijwilligers geven aan wie 
wanneer de kerkzaal kan verlaten. 
 
 

Zondag 5 september dienst om 10.00 uur 
Ds. W. Lagrouw 

 
 
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! 
 
 

Voor overige informatie over onze gemeente: 
www.pgleidschendam.nl 
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