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Welkom en mededelingen  
Predikant steekt een kaars aan op de kaarsenboom 

 

Aanvang 

 
Stilte 
 

Openingsvers:   (We gaan zo mogelijk staan) 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: Hoor ons aan, eeuwige God, 
A: hoor naar ons bidden. 
 
V: Gij die ons hart aanziet, Gij, die onze diepte peilt, 
A: blijf ons niet verborgen. 
 
V: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. 
A: Amen 

 

(We gaan weer zitten) 
 

Muziek: ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ | Liedboek 894 | door 
Jan Marten, solo 
 

Wanneer ik zoek naar woorden 
en niets dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde 
één stem – uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, 
uw liefde kleurt mijn bloed; 

mijn stilte is vergeven, 
mijn zwijgen keurt Gij goed. 
 
Wanneer ik zoek naar zinnen 
en bidt om een gebed, 
niet weet hoe te beginnen, 
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niet spreek, in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen 
uw stem, o Christus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen 
de tegenstem in mij. 
 
Wanneer ik zoek te zeggen 
al wat er in mij leeft 
maar zich niet uit laat leggen 
en zich niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden 
voordat ik U niet vind; 

dan bidt met duizend monden 
de Geest, vol vuur en wind. 
 
Wanneer ik zoek naar woorden 
is mij uw woord genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, 
dat woord, dat mij al droeg, 
dat zal mij blijven dragen –  
mij maakt geen stilte bang; 
slechts dit wilt Gij mij vragen: 
dat ik naar U verlang. 

 
Gebed 

 
V: Hoor ons aan, Eeuwige God, 
A: Hoor naar ons bidden. 
 
V: Met ogen vol verlangen zien wij naar U uit. 
A: Hoor, hoe stil wij zijn om uw stem te horen. 
 
V: U kent ons van top tot teen, 
A: Leer ons U kennen. 
 
V: Kom en laat ons weten, dat wij uw kinderen zijn. 
A: Vandaag en morgen en altijd. 
A: Amen 
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Afscheid van vertrekkende ambtsdrager 
Henk ‘t Hart 

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Claudia Kemeling & Jeroen Schagen 

 

Zegenbede  

Gesproken, allen: 

… maar wees niet bang  

en ga nu deze weg 
is het water diep 
weet je gedragen 
tot aan de overkant 

Voorzang: 

weet je gedragen 
tot aan de overkant 

 

Gebed om de Geest 

 

WOORDDIENST 

 
Schriftlezing: Esther 2: 1 – 18 
 
Muziek: ‘Esther’ | Matthijn Buwalda | door Jan Marten, solo 

Je leven lijkt een serie toevalstreffers 
En nu vind jij jezelf terug waar je bent 
De lijnen van je leven komen samen 
Samen in dit moment 
 

Je vroeg je wel eens af wat is de reden 
Dat uitgerekend jij hier nu moet zijn 
En nu je dat toch lijkt te begrijpen 
Voel jij je veel te klein 
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Refrein: 
Esther, hou je hoofd omhoog, 
en je rug recht. 
 
Je wilt dit niet, 
Maar jij wil ook niets anders 
Je bent levender dan jij ooit bent geweest 
Je stoute schoenen en je mooiste kleren 
Van hoop en vrees 
 
Refrein 
 

Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder 
Er komt vast wel redding uit een andere hoek 
Maar waarom klopt je hart hier harder dan het anders 
Altijd doet 
 
En ik weet er is geen briefje uit de hemel 
En het lijkt zo stomtoevallig allemaal 
Maar wie goed kijkt leest een plan 
Tussen de regels van jouw verhaal 
 
Esther, hou je hoofd omhoog. 
Dus hou je hoofd omhoog 
Raak de moed niet kwijt 
De hoop is in de hand 
Die jouw regels schrijft 

 

Schriftlezing:  1 Korintiërs 12: 12 - 26  
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Muziek: ‘Handen- en voetenlied | Jan Marten de Vries | door 
Jan Marten, solo 
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Overdenking: Een serie toevalstreffers? 

 

Muziek – Moment van bezinning 
 
 

ANTWOORDDIENST 

 
Gebeden:  Dankgebed  
  Voorbeden  

Stil gebed 

Allen: ‘Onze Vader’  
 
 
Collecte:  
De collecte van vandaag is voor  
- Diaconie – Kerk in Actie: Jong en oud ontdekken de kliederkerk 
- Het werk van onze kerk. 
 

Geven kan via Appostel, in de bussen bij de uitgang of via een 
overmaking op de bankrekening van de PG Leidschendam t.w. 
NL20rabo0127604650 
 

(We gaan zo mogelijk staan) 
 
Slotlied: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere | Liedboek 
868: 1, 2 & 4 
 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
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Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent.  

 

Uitzending en zegen 
Gezongen amen 

 
Orgelspel 

 

 
 

Welkom aan allen die voor het eerst (of weer eens) in De Leidraad 
zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 
Wanneer u meer wilt weten over deze gemeente, kunt u bij de 
leestafel de nodige informatie meenemen. 
Als u uw naam en adres doorgeeft aan de predikant of ouderling, 
ontvangt u snel een (kennismakings)bezoek. 

 

Telefoonnummer pastoraat (070) 327 84 13.  


