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Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Organist:  Johan Groen 
Voorzanger:  Henk Martijn Breunese 
Techniek:  Henk Schuurman 
 
Deze dienst wordt live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom  
 
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: Hoor ons aan, Eeuwige God, 
A: HOOR NAAR ONS BIDDEN 
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
A: GEEF ONS UW GENADE! 
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
A:  ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW 

AANGEZICHT. AMEN  
 
We luisteren naar: De vreugde voert ons naar dit huis, Lied 280, 
couplet 1, 4 en 8 
 

De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
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Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 

 
Gebed voor nood in de wereld 
 
Orgelspel: Prière - Theodore Dubois 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezen: Psalm 121, 1-2 
 

1Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
We luisteren naar: Psalm 121, couplet 2 
 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

 
Lezen: Psalm 121, vers 5-6  
 

5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 

 
We luisteren naar: Psalm 121, couplet 4 
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4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 
Lezen: 2 Korintiërs 1, 3-7 (Bijbel in gewone taal) 
 

God geeft moed in het lijden 
3Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij is 
de Vader die van ons houdt, de God die ons altijd moed geeft. 
4Steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. 
Daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook 
nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. 5Ik 
moet veel lijden omdat ik bij Christus hoor. Maar dankzij Christus 
krijg ik ook veel steun van God. 
6Alles wat er met mij gebeurt, brengt voor jullie iets goeds. 
Doordat ik lijd als dienaar van Christus, krijgen jullie nieuwe 
moed. Want jullie weten dat God ons na een tijd van lijden zal 
redden. En doordat God mij nieuwe moed geeft, krijgen jullie ook 
weer moed. Daardoor houden jullie het vol. Ook als jullie, net als 
ik, moeten lijden omdat je bij Christus hoort. 
7Het staat vast dat jullie gered zullen worden, net als ik. Want wij 
zijn met elkaar verbonden door ons lijden als christenen. En dus 
zijn we ook met elkaar verbonden door de moed die God ons 
geeft. 

 
Orgelspel: Lied 971:2 - bew. Willem Vogel 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel: Choral Dorien - Jehan Alain 
 
Gedachtenis, afgesloten met het luisteren naar: Zolang wij 
ademhalen, Lied 657, couplet 1 en 3 
 
1. Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht. 

Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
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3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

 
Dankgebed en Voorbeden  
 
Stil gebed 
 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
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 

 
Collecte: Het collecteren gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage 
geven via de collecte-app Apostel, of overmaken naar het College van 
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zie voor verdere 
informatie de website, de digitale nieuwsbrief of het kerkblad. Daar vindt 
u ook de rekeningnummers van CvD en CvK. Ook kunt u uw bijdrage 
doen in de daarvoor bestemde bussen bij de uitgang van de kerk. 
 
De collectedoelen zijn deze week: 
Voor het werk van de diaconie: Jeugdwerk Protestantse Kerk 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en 
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere 
vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren 
zich gezien, geliefd en veilig voelen. 
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Voor het werk van de kerkrentmeesters: Zij zijn verantwoordelijk voor 
goed werkgeverschap voor onze kerkelijke werkers en instandhouding 
van de kerken en andere gebouwen. 
 
Slotlied: Zegen ons Algoede, Lied 415 
 
 
1. Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 
2. Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3. Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Bij de zegen zijn ook de kinderen en leiding van nevendienst en crèche 
aanwezig 
 
Zending en zegen 
 
Allen: 

 
 
Orgelspel: Lied 657 - bew. Ate Galema 
 
 
Na de dienst gaat iedereen nog even zitten; de vrijwilligers geven 
aan wie wanneer de kerkzaal kan verlaten. 
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De kinderen kunnen bij het naar buiten gaan ook weer opgehaald 
worden  
 
Buiten op het plein voor de kerk is er gelegenheid om na te praten 
en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of 
thee; voor de kinderen is er limonade 
 
 
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! 

 
 
 

Volgende week, 26 september, is de gezamenlijke startdienst 
om 10.00 uur in de Kruisheuvelkerk; 

’s Middags is er dan voor jong en ouder een vossenjacht,  
voor iedereen in de PGL (en daarbuiten). 

Voor meer informatie: zie nieuwsbrief en kerkblad 
 
 

 
 

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

 
 
 

http://www.pgleidschendam.nl/

