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Welkom
Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen..
Bemoediging en Groet
V: Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat wij met
elkaar verbonden zijn in de Naam van de Levende God, die
hemel en aarde gemaakt heeft.
A: Nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem.
V: Genade, goedheid en vrede van God, voor U, voor jou, voor
iedereen die naar ons kijkt of luistert, voor mensen overal ter
wereld.
A: Amen.

Inleiding op de dienst
Gebed
Lied: 305: 1,2 en 3
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Bijbellezing: Exodus 3: 1-14

Lied: Go down, Mozes
Go down Moses
Way down in Egypt land
Tell all pharaoes to
Let my people go!
When Israel was in Egypt land
Let my people go!
Oppressed so hard they could not stand
Let my people go!
So the God said: go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell all pharaoes to
Let my people go!
So moses went to Egypt land
Let my people go!
He made all pharaoes understand
Let my people go!
Yes the lord said: go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell all pharaoes to
Let my people go!
Thus spoke the lord, bold Moses…
Dankgebed en voorbeden

Stef Bos: Ruimte
Hoe kleiner je bent
Hoe groter de ruimte
Hoe verder je gaat
Hoe dichter je komt
Hoe meer dat je verzwijgt
Hoe sterker de woorden
Hoe meer dat je loslaat
Hoe lichter je wordt
Hoe minder je praat
Hoe meer je kan zeggen
Hoe meer je vergeet
Hoe minder je mist
Hoe langer je kijkt
Hoe groter het inzicht
Hoe dieper het donker
Hoe mooier het licht
Open jouw armen
Open jouw armen voor alles dat komt
Open jouw armen
De weg naar de stilte gaat dwars door de storm
Hoe groter de afstand
Hoe beter je zien kan
Waar je vandaan komt
Waarheen je gaat
Hoe meer dat je geeft
Hoe meer dat je krijgt
Hoe meer je iets loslaat
Hoe langer het blijft

Open jouw armen
Open jouw armen voor alles dat komt
Open jouw armen
De weg naar de stilte gaat dwars door de storm
Hoe minder je vasthoudt
Aan wat is verloren
Hoe groter de ruimte
Voor alles dat komt
Lied: 426
God zal je hoeden, Christus je voeden
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je
Vriend in het duister en gids naar licht.
Heenzending en zegen
Zegenbede
V: Laten wij van hier gaan geborgen in Gods liefde, die ons
raakt en in ons is.
A: De zegenende liefde van de Eeuwige is met ons allen.
V: Laten wij dan een zegen zijn voor alle mensen.
A: In de Naam van de Eeuwige die ons nabij is.
Amen.

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Terminale
Zorg Vrijwilligers. Het verlenen van terminale zorg (tijd,
aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie en in het
verpleeghuis door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in
aanvulling op en in samenwerking met de professionele
hulpverleners. Wij zien het als onze taak om mensen in de
laatste levensfase bij te staan met aandacht. Deze zorg wordt
geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens
anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers
kan hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. Naast
emotionele ondersteuning van de terminaal zieke cliënt en
zijn naasten kunnen onze vrijwilligers ook de nodige
praktische zorg verlenen. www.terminalezorg.nl
De tweede collecte is voor de kerk
- via de Scipio-App kunt u (via Incasso) een collecte-tegoed
kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse
collecte doen.
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34
RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten.
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

