
     Protestantse Gemeente Schipluiden 
             
Zondagsbrief  Dorpskerk: 29 januari  2023   17e jaargang          nr. 15

 
Kleur van de zondag: Groen 
 
Ochtenddienst:  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest 

Collecte: 1.  Kerk    2. Diaconie  

Organist:            Reinier Kroos 
 
Middagdienst: Taizé viering 
Aanvang:         17.00 uur         
Voorganger:    Ds. J. van den Berg-Meelis, 
Leiden 
 
Gebedspunt: 
Bidden wij om positieve bijdragen aan de actie 
Kerkbalans. 
 
Orde van dienst: 
Muziek vooraf 'Music' van John Miles 
Welkom en toelichting bij het thema 
 
Samenzang: Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.  
  
Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
’t Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  
  
Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 
 
Begroeting 
 
Muziek: LION (Mirjam) 
God of Jacob, Great I Am 
King of Angels, Son of Man 

 
Voice of many waters, song of Heaven's throne 
Louder than the thunder, make Your glory known 
Hail, hail, Lion of Judah, Let the Lion roar 
 
Pride of Zion, prophets spoke 
 
Our Messiah, flesh and bone 
You alone are worthy to open up the scroll 
Like the lamb You suffered but the Lion has arose 
Hail, hail, Lion of Judah, Let the Lion roar 
 
Prepare the way, prepare the way of the Lord 
Oh, valley (Prepare the way) 
Be raised up (Prepare the way of the Lord) 
Oh, mountain (Prepare the way) 
Be made low (Prepare the way of the Lord) 
Roar (Roar, let the Lion roar) 
 
Vertaling: 
God van Jakob, de Grote Ik Ben 
Koning van engelen, Zoon van mensen 
Stem van waterstromen, lied van ’s hemels troon 
luider dan de donder, toon uw glorie. 
Gezegend, de Leeuw van Juda. 
Laat de leeuw brullen. 
 
Trots van Sion, door profeten voorzegd 
onze Messias, vlees en botten 
U alleen bent waardig de boekrol te openen 
als een Lam hebt U geleden,  
maar bent als een Leeuw weer opgestaan 
Gezegend, de Leeuw van Juda. 
Laat de leeuw brullen. 
 
Bereid de weg voor de Heer 
Oh dalen (bereid de weg) 
word verhoogd (bereid de weg van de Heer) 
Oh bergen (bereid de weg) 
word vereffend (bereid de weg van de Heer) 
Brul, laat de Leeuw brullen. 
 
Samenzang: Opwekking 488 (Christel) 
Heer ik kom tot U,  
neem mij hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer ik heb ontdekt  
dat, als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
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Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
en Heer leer mij uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
(Refrein) 
 
Gebed  
 
Halleluja anyway (Julia) 
I'll find a way to praise You 
From the bottom of my broken heart 
'Cause I think I'd rather strike a match than curse 
the dark 
Yeah, I'll find a way to thank You 
Though the bitterness is real and hard 
'Cause I'd rather take a chance on hope than fall 
apart 
 
I don't think I'm ready to surrender to the dark, no 
Even if my daylight never dawns 
Even if my breakthrough never comes 
Even if I'll fight to bring You praise 
Even if my dreams fall to the ground 
Even if I'm lost, I know I'm found 
Even if my heart will somehow say 
Hallelujah anyway 
 
Yeah, I hеar a hymn of triumph 
In the wilderness of my lamеnt 
In the lowlands or the mountain tops, I won't 
forget 
All that goodness that You have shown me 
The promises that You have kept 
There's better days on the horizon up ahead 
 
Let it rise, let it rise 
In the dark or the light 
Oh, my soul, stand and fight 
If you've got a song to sing, let it rise 
Let it rise (Let it rise), let it rise (Let it rise) 
In the dark (In the dark) or the light (Or the light) 
Oh, my soul, stand and fight 
If you've got a song to sing, let it rise 
 
Vertaling: 
Ik zal een manier vinden om U te prijzen 
Uit de grond van mijn gebroken hart 
Want ik denk dat ik liever een licht ontsteek dan 
het donker verwens. 
Ja, ik zal een manier vinden om U te bedanken 
Hoewel de bitterheid echt en hard is 

Want ik gok liever op hoop dan te vergaan. 
Ik denk niet dat ik klaar ben om me over te geven 
aan het duister, nee 
Zelfs als mijn daglicht nooit aanbreekt 
Ook al komt mijn doorbraak nooit 
Zelfs als ik zal vechten om u te loven 
Zelfs als mijn dromen uiteen vallen 
Zelfs als ik verdwaald ben, weet ik dat ik 
gevonden ben 
Zelfs dan zal mijn hart op de een of andere 
manier zeggen 
toch: Halleluja  
 
Ja, ik hoor een overwinningslied 
In de wildernis van mijn klagen 
In de vlakten of de bergtoppen zal ik niet vergeten 
Al die goedheid die U mij hebt getoond 
De beloften die U bent nagekomen 
Betere dagen zullen aanbreken aan de horizon 
 
Laat het rijzen, laat het stijgen 
In het donker of het licht 
O, mijn ziel, sta en vecht 
Als je een lied hebt te zingen, laat het dan klinken 
In het donker of het licht. 
 
Lezing: Psalmen 98 (NBV21) gelezen door 
Jeannet van Oosten 
Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen 
heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft 
overwonnen, zijn heilige arm heeft redding 
gebracht. De HEER heeft zijn overwinning 
bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn 
gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn 
liefde en trouw voor het volk van Israël. De 
einden der aarde hebben het gezien: de 
overwinning van onze God. Juich de HEER toe, 
heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. Zing 
voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied 
weerklinken. Blaas op de ramshoorn en de 
trompetten, juich als de HEER, uw koning, 
verschijnt. Laat bruisen de zee, met alles wat 
daar leeft, laat juichen de wereld met haar 
bewoners. Laten de rivieren in de handen 
klappen en samen met de bergen jubelen voor de 
HEER, want Hij is in aantocht als rechter van de 
aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, 
de volken oordelen naar recht en wet. 
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Samenzang: Opwekking 242 
  

 
 
Lezing: Kolossenzen 3: 16-17 (NBV21) 
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle 
wijsheid, zing voor God met heel uw hart 
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol 
genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de 
naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, 
dankt door Hem. 
 
Days fly by (Eva) 
Woke up like a greyhound out of the gate 
started the day but I’m already late 
I’m working like a dog, like a rat in the race 
But I run so fast I fall flat on my face 
But now I’m sitting in silence 
Waiting for you to come home 
We’ll talk till the night turns to morning 
And dream of a life of our own 
Days fly by like the frames in a movie scene 
Trapped in the rhythm I am losing control 
Oh it makes me feel like my feet never touch the 
ground. I’m tired and uprooted, I am losing it all 
Say: whoa, whoa (O dame mas tranquilidad) 
Never on my own still feeling so alone 
Whoa, whoa (Siempre contigo quiero estar) 
Nothing left to do but to hurry home to you 

My life’s just fine and I can’t complain 
But this online world is driving me insane 
If I could only escape, take a break for a while 
I’d be able to breath, I’d wake up with a smile 
And now I’m sitting in silence (Esperándote en tu 
casa) waiting for you to come home (Mi refugio, 
mi amor) We’ll talk till the night turns to morning 
(Soñando soñando) And dream of a life of our 
own. Days fly by like the frames in a movie scene 
Trapped in the rhythm I am losing control 
Oh it makes me feel like my feet never touch the 
ground. I’m tired and uprooted, I am losing it all 
Say: whoa, whoa (Loca estresada sociedad) 
Never on my own still feeling so alone 
Whoa, whoa (O dame mas tranquilidad) 
Nothing left to do but to hurry home to you 
Whoa, whoa (Siempre contigo quiero estar) 
Never on my own still feeling so alone 
Whoa, whoa (Y disfrutar nuestra amistad) 
Nothing left to do but to hurry home to you 
 
Vertaling: 
Wakker geworden als een windhond buitenshuis. 
Begon de dag maar ik ben al te laat Ik werk als 
een hond, als een rat in de race. Maar ik ren zo 
hard dat ik plat op mijn gezicht val Maar nu zit ik 
in stilte te wachten tot je thuiskomt We praten tot 
de nacht overgaat in de ochtend en dromen van 
een eigen leven. Dagen vliegen voorbij als de 
frames in een filmscène. Gevangen in het ritme 
verlies ik de controle Oh het geeft me het gevoel 
dat mijn voeten nooit de grond raken Ik ben moe 
en ontworteld, ik verlies het allemaal Zeg: whoa, 
whoa (O dame mas tranquilidad) Nooit in mijn 
eentje voel ik me nog steeds zo alleen Whoa, 
whoa (Siempre contigo quiero estar) Niets anders 
te doen dan te haasten naar huis naar jou. 
Mijn leven is prima en ik mag niet klagen Maar 
deze online wereld maakt me gek Als ik maar kon 
ontsnappen, even pauzeren, dan zou ik kunnen 
ademen, ik zou wakker worden met een glimlach 
En nu zit ik in stilte (Esperándote en tu casa) 
wachten tot je thuiskomt (Mi refugio, mi amor) We 
praten tot de nacht overgaat in de ochtend 
(Soñando soñando) En dromen van een eigen 
leven Dagen vliegen voorbij als de frames in een 
filmscène Gevangen in het ritme verlies ik de 
controle Oh het geeft me het gevoel dat mijn 
voeten nooit de grond raken Ik ben moe en 
ontworteld, ik verlies het allemaal Zeg: whoa, 
whoa (Loca estresada sociedad) Nooit in mijn 
eentje voel ik me toch zo alleen Whoa, whoa (O 
dame mas tranquilidad) Niets anders te doen dan 
naar huis te haasten naar jou Whoa, whoa 
(Siempre contigo quiero estar) Nooit in mijn 
eentje voel ik me toch zo alleen Whoa, whoa (Y 
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disfrutar nuestra amistad) Niets anders te doen 
dan naar huis te haasten naar jou 
 
Overdenking met interactie 
Welke liederen vindt u bijzonder en waarom? 
 
Oceans (where feet may fail) (Robijn)  
Vertaling: (Opwekking 789) 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
(Refrein) 
 
Geest van God,  
leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
(Refrein) 
 
Dankwoord aan Dick en Marjan 
Samenzang lied 971: 1, 2 (liedboek) 
Gebed 
Collecte  
 
Samenzang: Opwekking 807: (God van licht) 
(Nienke) 
In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker  
veilig naar de kust,  
waar U woont. (herh)  
 
Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
(Refrein) 
 
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm. (herh) 
(Refrein) 
 
Zegen 
muziek: Halleluja 
 
Informatie voor zaterdag 4 februari. 
We starten om 17.00 uur in het baken met het 
voorgerecht. 
Gastgezinnen zijn ook welkom maar de ervaring 
leert dat dat niet handig is. 
De gastgezinnen krijgen 4 gasten voor de 
hoofdmaaltijd, het gaat om de gezelligheid dus 
maak het niet te moeilijk. 
Om 18.00 uur krijgen de gasten het adres waar 
ze gaan eten. 
We verwachten iedereen om 21.00 uur in het 
baken terug voor het toetje, ook de gastgezinnen. 
Onder het genot van koffie, thee of wat anders 
kunnen we nog gezellig na praten. 
We proberen om 22.00 uur af te sluiten. 
Hoop dat het voor iedereen zo duidelijk is. 
Zijn er vragen dan horen wij dat graag. 
Hartelijke groeten van, 
Trudi Bouwmeester, telnr 0613546944, 3809311. 
Janna van Oyen,  telnr 0651153701, 3809184. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag collecteert de diaconie tijdens de dienst 
voor de KWF kankerbestrijding. 
Kanker behoort tot een van de ziektes die een 
groot effect heeft op het dagelijks leven. 
Gelukkig zijn er behandelingen gekomen welke 
het leven kunnen redden of verlengen. 
Het KWF zet zich via onderzoek, ondersteuning 
en preventie in om het leed te verminderen.  
Omdat leefstijl, vervuiling en slechte 
werkomstandigheden een oorzaak kan zijn is 
voorlichting en preventie erg belangrijk. 
Onderzoek naar genetische oorzaken kan helpen 
om mensen met een verhoogd risico te 
selecteren en helpen hoe hier mee om te gaan en 
hen bijvoorbeeld te steunen hoe om te gaan met 
borst en baarmoeder verwijdering. Ook 
gesprekgroepen kunnen helpen weer balans in 
het leven te krijgen. 
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Deze hulp is voor iedereen welke direct of indirect 
met deze ziekten te maken krijgt en daarom 
bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u 
aan. 
Giften zijn van harte welkom op reknr. 
NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem.te Schipluiden o.v.v KWF 
De diakenen. 
 
Collecte voor de kerk: Jeugdwerk 
Interactief aan de slag met de Bijbel! Hoe houd je 
jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? 
Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van 
Jong Protestant. Tijdens Sirkelslag spelen 
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen 
locatie een interactief spel. Via online 
verbindingen strijden ze tegen groepen in andere 
plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat 
altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale 
thema’s centraal. Op een ongedwongen manier 
zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk! 
Het College van Kerkrentmeesters 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 5 februari  
2023 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 
donderdag 2 februari 2023 19.00 uur. 
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