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Welkom en mededelingen 
 

We gaan zo mogelijk staan 
Opening 
 
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 
 
Gedicht  
Hij komt uitgerekend bij mij terecht? | Kurt Marti  
 

Ook vandaag 
vraag ik mij opnieuw af 
wie Jij was of bent, 
wat jij wilt. 
 
Velen 
weten het beter, 
enigen 
volgen Je na. 
 
Hoe echter kwam Je 
ook nog bij mij terecht? 
‘k Ben toch niet diegene 
die Je nodig hebt! 
 
Toch, 
toch, 
raak ik niet los 
van Jou. 
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We zingen met elkaar: Here Jezus, om uw woord | Liedboek 314: 1 & 3 
 

Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
 
Lezing: Lukas 14: 7 – 15 
 
     [7] Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien 
hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:  [8] 
‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan 
niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die 
voornamer is dan u,  [9] en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta 
uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten 
innemen.  [10] Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat 
uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” Dan 
wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u 
aanligt.  [11] Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie 
zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 
     [12] Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een 
maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, 
uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt 
u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug.  [13] Wanneer u een 
feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.  
[14] Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. 
Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de 
rechtvaardigen.’ 
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We zingen met elkaar: Ik wil jou van harte dienen 
 

Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
 
Overdenking 
Burgemeester Jules Bijl 
 
 
We zingen met elkaar: De eersten zijn de laatsten | Liedboek 991 
 

De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 



 
 

 5 

Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 
 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
 
Gebed, afgesloten met een moment van stilte en een gezamenlijk 
gebeden Onzevader 
 

    Onze Vader die in de hemelen zijt, 
    uw naam worde geheiligd; 
    uw Koninkrijk kome; 
    uw wil geschiede, 
    gelijk in de hemel alsook op 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 den boze. 
    Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 
    tot in der eeuwigheid. 
    Amen. 
 

We kijken naar: If it be your will – Antony  
 

If it be your will 
That I speak no more 
And my voice be still 
As it was before 
 
I will speak no more 
I shall abide until 
I am spoken for 
If it be your will  

Als het uw wil is 
Dat ik niet meer praat 
En mijn stem nog is 
Zoals hij eerder was 
Dan zal ik niet meer spreken 
 
Ik zal afwachten totdat 
Er voor me gesproken wordt 
Als het uw wil is 
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If it be your will 
That there is a voice be true 
From the broken hill 
And I will sing to you 
From this broken hill 
All your praises they shall 
ring 
If it be your will 
To let me sing 
 
From this broken hill 
All your praises they shall 
ring 
If it be your will 
To let me sing 
 
If it be your will 
If there is a choice 
Let the rivers fill 
Let the hills rejoice 
Let your mercy spill 
On all these burning hearts 
in hell 
If it be your will 
To make us well 
 
 
And draw us near 
And bind us tight 
All your children here 
In their rags of light 
In our rags of light 
All dressed to kill 
And end this night 
If it be your will 
And end this night 
If it be your will  
If it be your will 

 

Als het uw wil is 
Dat een stem eerlijk is 
Vanaf deze gebroken heuvel 
Zal ik tot u zingen 
Vanaf deze gebroken heuvel 
Zullen al uw lofzangen 
klinken 
Als het uw wil is 
Om mij te laten zingen 
 
Vanaf deze gebroken heuvel 
Zullen al uw lofzangen 
klinken 
Als het uw wil is 
Om mij te laten zingen 
 
Als het uw wil is 
Als er een keuze is 
Laat de rivieren zich vullen 
Laat de heuvels blij zijn 
Laat uw genade zich 
uitstorten 
Over al deze brandende 
harten in de hel 
Als het uw wil is 
Om ons beter te maken 
 
En haal ons dichtbij 
En bind ons strak 
Al uw kinderen hier 
In hun vodden van licht 
In onze vodden van licht 
Allemaal gekleed om te 
doden. 
En deze nacht beëindigen 
Als het uw wil is 
En deze nacht beëindigen  
Als het uw wil is 
Als het uw wil is 



 
 

 7 

Collecte 
De collecte van vandaag is voor 
- Diaconie: Op adem komen in De Glind 

Het dorp De Glind is een veilige haven voor 
kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en 
jongeren. Zij kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun 
trauma’s, weer gewoon kind zijn en 
jongeren kunnen er werken aan hun 
toekomst.  

- Het werk van onze kerk 
 
Via deze QR-code kunt u uw donatie doen aan beide doelen. 
 
We zingen met elkaar: Samen op de aarde | Liedboek 993 
 

Samen op de aarde, 
dat beloofde land, 
God zal ons bewaren, 
want Hij houdt in stand 
 
wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort.  
 
Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 

 
Zending en zegen 
 

Kijk vooral naar de tekens van hoop 
en de signalen van vertrouwen. 
Volg de weg van de gerechtigheid, 
en een spoor van liefde zal de aarde 
opnieuw bewoonbaar maken. 
Morgen kun je beginnen 
.De Bron van leven stroomt altijd door. 
Amen 
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De Preek van een leek in de Dorpskerk 
is een initiatief van de Protestantse Gemeente Leidschendam-
Leidschenveen in navolging van vergelijkbare initiatieven in protestantse 
kerken overal in Nederland. De intentie is om spraakmakende personen 
over actuele maatschappelijke vraagstukken aan het woord te laten en 
daarbij een door hen gekozen bijbeltekst te betrekken. Dilemma’s en 
persoonlijke vragen met het thema komen aan de orde en daarbij wordt 
ook gebruik gemaakt van bijpassende muziek en wordt gebeden. 
 
Vandaag komt Jules Bijl aan het woord over saamhorigheid en 
tolerantie in deze tijd waarin het persoonlijke belang vaak zo veel 
aandacht krijgt. 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten met een 
drankje en een hapje. U bent allemaal van harte welkom. 
 
Dit is de eerste editie van de preek van de leek in de Dorpskerk. 
 
De volgende editie is gepland op 30 oktober 2022.  
 

 

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 

 

Volgende week zijn er opnieuw diensten: 
09:30, Leidraad, dienst door gemeenteleden 

15:00 uur, Kruisheuvelkerk, zangdienst 
10:00, Dorpskerk, voorganger: ds. Maarten Hameete 

 
 

http://www.pgleidschendam.nl/

