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Gebedspunt: Bidden we voor het koningshuis 
(vandaag is koningin Máxima jarig) en onze 
regering. 
 
Voorganger: ds. J. Aarnoudse, Dordrecht 
Ouderling van dienst: Trudi Bouwmeester 
Orgel: Gert Jan Hol 
 
Orde van dienst: 
Orgelspel – Mededelingen – Votum en groet 
 
lied 221: 1, 3 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing uit de profeten: Jesaja 45:14-19 
(NBV) gelezen door Aria van Leerdam 
14. Dit zegt de HEER: De Egyptenaren met hun 
schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de 
rijzige Sabeeërs, zij zullen komen en jullie 
toebehoren. Ze komen in ketenen en volgen je, 
ze buigen voor je en belijden: ‘Bij u alleen is een 
God, er is geen andere god, niet één.’ 15. En: 
‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen 
houdt, de God van Israël, die redding brengt.’ 16. 
De ambachtslieden met hun godenbeelden staan 
te schande en worden gehoond, ze worden 
samen te schande gemaakt. 17. Maar Israël wordt 
door de HEER gered, hij brengt redding voor 
eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden 
niet gehoond, in alle eeuwigheid niet. 18. Dit zegt 
de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is 
God! –, die de aarde gemaakt en gevormd heeft 
en die haar heeft gegrondvest –niet als chaos 
schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij 
haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. 
19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, 
ergens in een duister oord, ik heb Jakobs 
nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ 
Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is  

 
 
rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig. 
 
Psalm 63: 1 en 3 
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 
 
Schriftlezing Johannes 15:9-17 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde 
als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook 
aan de geboden van mijn Vader gehouden heb 
en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je 
mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is  
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je 
doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven  
meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik 
van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij 
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie 
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te 
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn 
naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie 
op: heb elkaar lief. 
 
Lied 653:1, 5 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd,- 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
 
 



 

Op de hoogte blijven? Check:
  

www.protestantschipluiden.nl
 

  
Protestantse Gemeente Schipluiden

 

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren? 
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl, 
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst 
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl. 
 

Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 
 
Uitleg en verkondiging – Orgelspel 
 
Tijd voor gebed, dankbaarheid en voorbeden 
 
lied 612 

 
Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij! 
 
Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op Adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen Naam! 

Zegening – Orgelspel 
 
Wens 
Wees gezegend - met een veilige plek om 
onveilige dingen te delen - met ogen die jou zien 
in plaats van bekijken - met open armen naar jou 
uitgestrekt en met koorden van liefde waarmee je 
naar Gods hart getrokken wordt. 
 
Digitale 12+ nevendienst 
Hallo allemaal,  
Omdat we jullie graag willen zien en spreken, 
gaan we de 12+ nevendienst komende weken 
digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon 
of een laptop met camera.  
Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00 
naar deze link te gaan: zoom.us/j/5122316966 . 
Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste 
keer gevraagd de app te downloaden.  
Afgelopen zondag was leuk, en we hopen jullie 
allemaal weer te zien. 
Tot zondag!  
Daniël en Esther Booms 
 
Collecte 
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in 
de collecte overmaken op rekeningnummers: 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
Schipluiden NL08 RABO 0146 8315 27. Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Schipluiden en 
Zending NL83 RABO 0146 8315 35. 
 
Hemelvaartsdag 
Donderdag 21 mei zal er ook een zondagsbrief 
verschijnen. Berichten graag sturen voor 
dinsdagavond 19 mei 19.00 uur 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 24 mei 2020 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 21 
mei 2020 19.00 uur. 
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