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VOORBEREIDING: 

 
Vox Quarantaina ‘God be in my head’ van John Rutte 

                              
Welkom  
allen gaan staan 

Stilte 
 

God be in my head and in my understanding. 

God be in my eyes and in my looking. 

God be in my mouth and in my speaking. 

God be in my heart and in my thinking. 

God be in my end and my departing. 

 

talenten= miljoenen 



Groet en bemoediging 

v:    De Eeuwige zij met u!  

a:   Ook met  u  zij  de  Eeuwige 

v:    Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a:    Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Drempelgebed 

k:  Goede God, 

 de mensen hier in de kerk en de mensen thuis 

 zijn allemaal verschillende 

a: Maar u houdt van ons àllemaal 

k: Mensen die veel kunnen en mensen met veel geld 

 zijn in onze wereld belangrijker dan anderen 

a:  Maar u houdt van ons àllemaal 

k: Wij vergeten dat vaak 

 help ons dan eraan te denken: 

a: Voor u zijn wij allemaal even belangrijk. Amen 

 

Intochtslied  ‘Vervul dit huis’ op de melodie van psalm 13 

 

       2 Wees hier opnieuw verbeeldingskracht, 

 geef taal en toon aan dromen. 

 Geef stem aan wat verborgen bleef, 
 laat hier Uw rijk maar komen.

        3 Wees kracht en troost voor jong en oud. 

 Dat niemand hoeft te vrezen, 

 als zij zich inzet voor Uw rijk, 
 want dood heet daar verrezen. 

                                                                                   allen gaan zitten 
 

Kyriegebed en Gloria  gesproken en gezongen 

 
               Ver  -vul   dit  huis met hart  en  geest 

 
              me t aandacht voor de    klei  ------nen. 

 
               Dat    al   wie hier naar    bin-nen gaan 

   
                hen   noemen    zal   de    Zij--nen. 



 
       2    om een wereld zonder toekomst, 
             om de macht die ons kleineert, 
             roepen wij voor alle volken: 
             Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 
       4    Vrede bij mensen op aarde, 
 waar zijn toekomst al begonnen is. 
 Vrede bij kleinen en groten: 
 Gloria in excelsis. 
 
 
DE SCHRIFTEN:  

Kinderen                              
de kinderen gaan naar de kindernevendienst   
 
Gebed  met als afsluiting lied 321 in wisselspraak en gezongen  



1 
v: Niet als een storm, als een vloed, 
a: niet als een bijl aan de wortel 
v: komen de woorden van God, 
a: niet als een schot in het hart. 
 

 
 

3 
v: Stem die de stilte niet breekt, 
a: woord als een knecht in de wereld, 
v: naam zonder klank zonder macht, 
a: vreemdeling zonder geslacht. 
  4 
  Kinderen, armen van geest, 
  mensen gelouterd tot vrede, 
  horen de naam in hun hart, 
  dragen het woord in hun vlees. 
  5 
  Blinden herkennen de hand, 
  dovemansoren verstaan Hem. 
  Zalig de man die gelooft, 
  zalig de vrouw aan de bron. 
6 
v: Niet in het graf van voorbij, 
a: niet in een tempel van dromen, 
v: hier in ons midden is Hij, 
a: hier in de schaduw der hoop. 
  7 
  Hier in dit stervend bestaan 
  wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
  worden wij mensen van God, 
  liefde op leven en dood. 
                 



Inleiding  

Schriftlezing Mattheus 25:14-30 uit ‘Bijbel in gewone taal’. 

 
Lied 663  

 

 
 

                 2 Al is Hij opgenomen, 
  houd in herinnering, 
  dat Hij terug zal komen, 
  zoals Hij van ons ging. 
  Wij leven van vertrouwen, 
  dat wij zijn majesteit 
  van oog tot oog aanschouwen 
  in alle eeuwigheid. 
 
Overweging  



 

        2 Verdwenen zijn de dictaturen 
 gevangenschap en pijn, 
 verbanning en verdriet verduren 
 God zelf zal bij ons zijn. 
 Wie in die dromen durft geloven, 
 voelt zelf verandering. 
 Vertwijfeling en wanhoop doven 
 in blijde aarzeling. 

       3 En licht en sterk, vol zachte krachten 
 die onverzetlijk zijn, 
 bevechten wij de kwade machten 
 die niet te tellen zijn. 
 Waar mensen putten uit de bronnen 
 van droom als werkelijkheid, 
 daar is Gods toekomst al begonnen 
 in onze levenstijd 

Lied  ‘Wij mensen blijven dromen’       t. Marijke de Bruijne, m.ps. 72 

 
                Wij      mensen    blij – ven   dro-men   dromen  

 
                   en      ver-ge  - zich – ten   zien, 

 
                 een   nieu -we     aar  - de     die gaat    ko - men 

  
                   te      vin-den    al     misschien. 

 
                Wij     dromen    van  de   mensenrech  - ten 

 
                die      ie  -der  mens dan heeft, 

 
                 niet     langer     tegen    onrecht    vech-ten,  

 
               daar 't recht van   lief -de  leeft. 



 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
V.Q.: Lied ‘Eeuwige hoor ons aan’          t. I. Lautenbach  

 
Voorbeden, na: ….zo bidden wij:  

                    a: Eeuwige, hoor ons aan, ontferm u HEER 
 

Stil Gebed 
 

Onze Vader  

 
Inzameling gaven  
Collecte voor het Jeugddorp “De Glind” . In De Glind wonen ongeveer 120 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. 
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en 
aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 
45.000 kinderen uit huis geplaatst. De Rudolphstichting ontwikkelt 
vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de 
rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze 
verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10,  

ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van:  
Het jeugddorp “De Glind” 



 

 

Wegzending  
 
Lied 430 gesproken en gezongen 
 

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
zegene ons de grote naam! 

  

a: Voor wie zoeken in de stilte 

 naar een vuur voor hart en handen: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

a: Voor wie zingen op Gods adem 

 van de hoop die niet zal doven: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

a: Voor wie roepen om vrede, 

 van gerechtigheid dromen: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

a: Voor wie wachten in vertrouwen 

 dat de liefde zal blijven: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Het licht van Gods ogen gaat over u op! 

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! (herhalen) 

 

Zegen 

 
 


