Protestantse Gemeente Schipluiden
Zondagsbrief Dorpskerk: 15 mei 2022 16e jaargang

Kleur van de zondag: Wit
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

M.m.v. Les Sirenes uit De Lier
10.00 uur
Ds. E. Dibbets- van de Roest
1. Kerk 2. Diaconie
Bartjan Geleijnse

Gebedspunt:
Bidden wij om nieuwe ambtsdragers.
Orde van dienst:
Koorzang vooraf: Holy Manna
Vertaling: we komen bij elkaar om hosanna te
zingen en God te loven en Gods Liefde te delen
psalm 98: 1, 2 later vers 3
koorzang: We need You
Vertaling:
Wij komen in Uw aanwezigheid Heer.
Wij komen om U te prijzen,
om Uw Heilige Naam
te eren en te aanbidden.
U bent de reden van onze komst.
We laten de Wereld terzijde,
de Harten wijd geopend!
Refrein:
Wij hebben U nodig, Heer, in ons prijzen,
geleid door Uw genade.
Wij hebben U nu nodig.
Heer, wij zoeken Uw Heilig aangezicht.

nr. 28

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in
opdracht van de HEER, uw God, moet leren en
die u moet naleven in het land aan de overkant,
dat u in bezit zult nemen. U moet voor de HEER,
uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef;
dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang
leven. Luister dus, Israël, en neem ze
nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in
het land dat overvloeit van melk en honing, en
zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER,
de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is
de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg
steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en
spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u
naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een
teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw
huis en op de poorten van de stad.
koorzang: Zum Sanctus
Korte vertaling: Heilig is de Heer. Heilig is slechts
Hij, die nooit begonnen, die altijd was. Eeuwig,
altijd en overal. Almacht, wonder, liefde. Alles en
alom.
koorzang: Thy Word
Vertaling:
Uw woord is als een lamp voor mijn voeten
en een licht op mijn pad.

Wij bidden dat wij uw Geest ontvangen,
voor onze verloren en lijdende zielen,
U te vinden en te geloven
in Uw reddende genade.
Gestorven in onze plaats
vinden wij bevrijding, liefde en vrede!

Wanneer ik me bang voel
als ik denk dat ik de weg ben kwijtgeraakt.
Toch bent U nog steeds vlak naast me.
en ik zal nergens bang voor zijn
zolang U in de buurt bent.
Alstublieft, blijf bij mij tot het eind.

De gaven die wij brengen
en de liederen die wij hier zingen,
zijn ter ere van Uw glorie!
Met geheel ons hart en ziel,
zullen wij U prijzen!

Ik zal Uw liefde voor mij niet vergeten
en toch dwaalt mijn hart alsmaar rond.
Jezus, wees mijn gids en houd mij aan uw zij
en ik zal tot het eind van U houden.

koorzang: Heer ontferm U
Samenzang lied 320
1ste Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9
(NBV21) gelezen door Marrie v.d. Burg

Ik zal nergens bang voor zijn
zolang U in de buurt bent.
Alstublieft, blijf bij mij tot het eind
Uw woord is als een lamp voor mijn voeten
en een licht op mijn pad.

2de Schriftlezing: Johannes 13: 31-35 (NBV21)
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid
van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door
Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid
door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem
ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.
Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de
Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie:
“Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.
Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie
elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Samenzang lied 903: 1, 6
Verkondiging
koorzang: I have a dream
Vertaling:
Ik koester de droom dat mensen op een dag
zullen opstaan en zullen inzien dat ze geschapen
zijn om als broeders samen te leven.
Ik koester de droom dat op een dag de
rechtvaardigheid neer zal stromen als water en
de rechtschapenheid zal vloeien als een machtige
stroom.
Ik koester de droom dat in alle wetgevende
lichamen van onze staten en in al onze
gemeenteraden mensen zullen worden gekozen,
die rechtvaardig handelen, de barmhartigheid
liefhebben en nederig de wegen van god
bewandelen.
Ik koester de droom dat op een dag de oorlogen
ten einde zullen zijn, dat de mannen hun
zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen en
hun speren tot snoeimessen, dat de volkeren niet
meer zullen opstaan tegen de volkeren en
niemand meer aan oorlog zal denken.
Ik koester de droom dat we met dit geloof in staat
zullen zijn om de raadszittingen der wanhoop te
verdragen en nieuw licht te brengen in de
duistere kamers van het pessimisme.
Met dit geloof zullen we de dag kunnen
verhaasten waarop er vrede op aarde zal heersen
en goede wil tegenover de mensen.
Het zal een glorierijke dag zijn, de morgensterren
zullen tezamen zingen en de zonen Gods zullen
kreten van vreugde slaken
(Martin Luther King)
Samenzang lied 416
Bloemengroet:
De bloemen van zondag 8 mei zijn gegaan naar:
Mevr .L. Verboon -Valstar, Oostveenseweg 17a
en Mevr. M. v.d. Windt- Berkelaar, Singel19.
Na de zegen koorzang: I will give thanks
Verkorte vertaling:
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.

Ik zal de Heer mijn dankbaarheid tonen met heel
mijn hart.
Ik zal al Zijn wonderen bekend maken.
Ik dank de Allerhoogste Heer.
Zing halleluja, hosanna, loof de Heer.
Ik zal de Allerhoogste Heer lofzingen.
Ik zal de Heer loven met heel mijn hart.
Oh, hef een lied van dankzegging aan.
Zing halleluja, hosanna, Loof de Heer!
Hoogste hemelen aanbid Hem!
Heel de schepping loof Hem!
Laat Zijn Naam, Zijn glorierijke Naam klinken over
de gehele aarde!
Laat de lofzang gehoord worden.
Ik zal de Heer loven, mijn dankbaarheid tonen
aan de Heer.
Halleluja zingend, halleluja!
Afwezig
Van 16 t/m 29 mei heeft ds. Dibbets vakantie.
Indien er een predikant nodig is, kunt u contact
opnemen met de waarnemend scriba Klaas van
Leeuwen (06 44 86 20 68).
Bloemengroet:
De bloemen van zondag 8 mei zijn gegaan naar:
Mevr .L. Verboon -Valstar, Oostveenseweg 17a
en Mevr. M. v.d. Windt- Berkelaar, Singel19.
Toelichting collecte diaconie:
Zondag morgen na de dienst collecteren we bij de
uitgang voor Binnenlandsdiaconaat dit keer met
aandacht voor het werk in het jeugddorp de Glind.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit
huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel
mee. In De Glind, vinden deze kinderen een veilig
thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die
verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze
wonen bij een gewoon gezin, waar¬van de
ouders een opleiding hebben om kwetsbare
kinderen de juiste verzorging en opvoeding te
geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij
hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt
door heel gewone dingen als zwemles, naar
school gaan en buiten spelen, maar ook door
speciale activiteiten waarbij ze werken aan
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden:
paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Al deze zaken zijn heel belangrijk voor het
hervinden van zelfvertrouwen en balans voor
deze kinderen en daarom bevelen we deze
collecte dan ook van harte bij U aan.Geeft U
liever via een gift dan kan dit; Diaconie Prot.
Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535
o.o.v. De Glind
De diakenen.
Kopij Zondagsbrief:
Berichten voor de zondagsbrief van 22 mei 2022
kunt u sturen naar
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor
donderdag 19 mei 2022 19.00 uur.

Op de hoogte blijven? Check:

www.protestantschipluiden.nl
Protestantse Gemeente Schipluiden

