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Kleur van de zondag: Wit 
 
Ochtenddienst:  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. D. Verboom, Leiden 

Collecte: 1. Kerk    2. Diaconie  

Organist:            Gert Jan Hol 
 
Gebedspunt: 
Laten we danken voor wie ons ter wereld bracht, 
voor wie ons heeft grootgebracht of voor wie we 
voor een ander mogen zijn. Bidden we om troost 
om wat er niet is of was, of om wie we missen. 
 
Vandaag zingen wij: 
Psalm 97: 1,4,6 
Lied 654: 1,4,5 
Lied 769: 1,2 
Gezang 235 (bundel ’73) 
Lied 643: 1,5,7,9 
Lied 657: 1,2,4 
 
Gezang 235 (bundel ’73) 
In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunk’ren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechterhand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 
 
Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij. 
Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij. 
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd, 
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt. 
 
1ste Schriftlezing Openbaring 11: 15  - 12: 6 
gelezen door Martine vd Bos 
15Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In 
de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu 
begint de heerschappij van onze Heer over de 
wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen 
tot in eeuwigheid.’ 16De vierentwintig oudsten op 
hun tronen bij God wierpen zich neer en 
aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, 
Heer, onze God, Almachtige, die is en die was,  
want in uw grote macht neemt u nu het 
koningschap op u. 18De volken raasden in woede, 
maar nu laat u uw woede razen. De tijd is  

 
gekomen om een oordeel te vellen over de 
doden; en om uw dienaren, de profeten, te 
belonen, evenals de heiligen en degenen die, 
jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en 
ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te 
vernietigen.’ 19Toen ging Gods tempel in de 
hemel open en verscheen daar de ark van het 
verbond. Er volgden bliksemschichten, groot 
geraas, donderslagen, een aardbeving en zware 
hagel. De vrouw, de draak en de twee beesten 
1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend 
teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de 
maan onder haar voeten en een krans van twaalf 
sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en 
schreeuwde het uit in haar weeën en haar 
barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in 
de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven 
koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 
4Met zijn staart sleepte hij een derde van de 
sterren aan de hemel mee en smeet ze op de 
aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op 
het punt stond haar kind te baren, om het te 
verslinden zodra ze bevallen was. 5Maar toen ze 
het kind gebaard had – een zoon, die alle volken 
met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd 
het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 
6De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had 
daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar 
gezorgd zou worden. 
 
2de Schriftlezing:  Openbaring 12: 7 – 17 
7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en 
zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. 
De draak en zijn engelen boden tegenstand 
8maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen 
in de hemel geen plaats meer. 9De grote draak 
werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van 
weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die 
de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen 
werd hij op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik 
een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de 
redding, de macht en het koningschap van onze 
God werkelijkheid geworden, en de heerschappij 
van zijn messias. Want de aanklager van onze 
broeders en zusters, die hen dag en nacht bij 
onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11Zij 
hebben hem dankzij het bloed van het lam en 
dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet 
aan het leven gehecht en hebben hun dood 
aanvaard. 12Daarom: juich, hemel, en allen die 
daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de 
duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, 
want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 



 

Op de hoogte blijven? Check:
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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. 
 

13Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid 
was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon 
gebaard had. 14Maar de vrouw kreeg de twee 
vleugels van de grote adelaar om naar haar 
plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende 
een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar 
gezorgd zou worden, buiten het bereik van de 
slang. 15Toen spuwde de slang een stroom water 
als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin 
mee te sleuren. 16Maar de aarde schoot haar te 
hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk 
de rivier op die de draak had uitgespuwd. 17De 
draak was woedend op de vrouw en ging weg om 
strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, 
met allen die zich aan Gods geboden houden en 
bij het getuigenis van Jezus blijven. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 2 mei zijn gegaan naar 
Rene v.d. Spek, Hofje 5 en naar mevr. A Koole - 
de Koning, Willem van Steenberchstraat 11. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag vraagt de Diaconie uw aandacht voor 
mensen in Ethiopië Noodhulp & rampenpreventie 
Door de klimaatverandering worden bepaalde 
delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft 
en oogsten mislukken. Veel mensen raken 
daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat 
patroon doorbreken: ze leren boeren en 
boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe 
situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te 
houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen 
verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze 
gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je 
het beste kunt planten en oogsten. Maar ook 
helpt de kerk mensen met andere bronnen van 
inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de 
oogst tegenvalt. Giften zijn van harte welkom op 
reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v Noodhulp Ethiopië 

De diakenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kringloopmarkt: 
De opbrengst van de kringloopmarkt voor het 
onderhoud van de dorpskerk, over de maand april 
is het mooie bedrag geworden van € 2596,71.  
 
Kopij Hemelvaartsdag: 
Berichten voor de zondagsbrief van 13 mei 2021 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 11 
mei 2021 19.00 uur. 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 16 mei 2021 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 13 
mei 2021 19.00 uur. 
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