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Nieuwsbrief  
   

Zondag 26 maart2023 WWW.PWZZ.NL 

 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente. 
 

   

 

Bij de dienst 
 

We naderen het einde van de 40-
dagentijd. “Wat een bijzonder en 
geweldig mens” moeten zijn 
volgelingen gedacht hebben, na alles 
wat ze hebben gezien en gehoord. 
Dan vraagt Jezus ernaar: wie denk je 
dat ik ben? Die vraag klinkt door de 
Bijbeltekst heen naar ons.  
Wie denken wij, dat Hij is? 
Daar kan iedereen een eigen mening 
over hebben, geheel vrijblijvend: 
Messias, Verlosser, Gods Zoon, 
Schepper, Mensenmens, Slachtoffer? 
Maar heeft dat ook invloed op ons 
leven, of blijft Jezus iemand over wie 
je een (goede) visie hebt? 
Misschien helpt Paulus ons verder: 
“De Schepping ziet er reikhalzend 
naar uit, dat de luister van Gods 
kinderen openbaar wordt”. 
Ook voor de kinderen is er weer wat 
te doen. Ik hoop jullie zondag te zien! 
Peter Wattèl 
 

Collecten 
1

e
 collecte Kansen creëren voor 

jongeren en vrouwen in Bangladesh. 
In Bangladesh is de werkloosheid 
onder jongeren hoog. Een van de 
oorzaken hiervan is dat veel oplei-
dingen in Bangladesh niet goed 
aansluiten bij wat er op de arbeids-
markt nodig is. Zo is er een groot 
tekort aan goed opgeleide vak-
mensen en worden jongeren uit India 
aangetrokken om dat werk te doen.  
Kerk in Actie gaat samen met een 
lokale partnerorganisatie 300 
jongeren een leer-werktraject 
aanbieden, bijvoorbeeld als 
elektricien, reparateur van witgoed, 
elektronica of motorfietsen, 
computerspecialist, kleermaker, 
goudsmid of meubelmaker. Ook 
kunnen jongeren een training in 
ondernemersvaardigheden volgen. 
Jongeren worden vervolgens 
begeleid naar werk of krijgen onder-
steuning om een eigen bedrijf te 
starten. Vrouwen worden geholpen 
hun inkomen te verhogen d.m.v. een 
kooktoestel dat 50% van het 
gestookte hout en groenafval omzet 
in biochar (een soort houtskool 
gemaakt van groenafval). Dat 
mengen zij met mest van hun vee tot 
een milieuvriendelijke bodemverrijker 

die CO2 opslaat in de bodem en lang 
water vasthoudt.  
2

e
 collecte: Kerk 

 

Liturgische schikking 
We sluiten aan bij het project van de 
Kindernevendienst 'Op zoek naar wie 
Jezus is'. 
De basis voor de schikking in de 40-
dagen tijd is een eenvoudige witte 
mand, de kleur voor reinheid. De 
knoppen in de esdoorntak gaan een 
beetje open. De spiegel is wazig, nu 
zien we nog niet wat komen gaat 
(naar 1 Kor. 13:12). 
Bij 26 maart:  
Wie denken de mensen dat Ik ben? 
De Messias, de Zoon van de levende 
God. 
De kroon staat voor Jezus de Koning 
der Joden. Het kruis staat voor het 
lijden en sterven wat komen gaat.  
De witte bloemen symboliseren dat 
Jezus vrij van zonden is. De oranje/ 
gele bloemen staan voor de Heilige 
Geest die Jezus kracht geeft om deze 
lijdensweg te doorstaan, naar de 
uiteindelijke overwinning 
Marjoke Van der Molen – Lankhorst 
 

De app Wij van Zuid 
komt eraan………. 

Op 22 maart 
was er een try 
out met een 
aantal 
genodigden 
voor 

voorlichting over de app Wij van Zuid; 
gevolgd door het installeren en 
uitproberen van de app. De 
presentatie en de app viel bij de 27 
aanwezigen in goede aarde. Iedereen 
ging ermee aan de slag. (zie foto) 
De projectgroep, die zich vanaf half 
januari hiermee bezighoudt, heeft de 
try out georganiseerd als voor-
bereiding voor presentatie aan de 
gemeente PWZZ. Schrijf in uw 
agenda dat u uw telefoon dan wel 
tablet meeneemt naar de kerk op 
zondag 30 april a.s.  
In Nederland gebruiken 266 kerken 
een app om de onderlinge band te 
versterken. Wat kun je met de app? 
Meeleven met elkaar, inspiratie 
opdoen door een dagelijkse tekst 
vanuit Taizé, de werkgroep waaraan 
je deelneemt zit erin met alle info, de 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T 079 - 889 74 32 
M 06 - 38 63 62 93 
E jtvanderwolf@gmail.com  
Beschikbaar: ma. t/m vr.  

 
Ds. Els van der Wolf-Kox 
T 079 - 889 74 32  
M 06 - 38 63 62 92 
E evanderwolfkox@gmail.com  
Beschikbaar: ma., di., do. en vr. 
 
Collectes kunt u overmaken op: 
NL66 RABO 0373 7129 01 

t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid  
o.v.v. het collectedoel 
 
Redactie Nieuwsbrief PWZZ  
Kopij voor de Nieuwsbrief  
kunt u aanleveren via de link: 
pwzz.nl/nieuwsbrief 

Voor de Nieuwsbrief van zondag  
2 april 2023 de kopij  
uiterlijk woensdag 29 maart 
voor 18.00 uur insturen.  

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet 
digitaal, stuur dan een bericht naar 
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

Live of later de dienst meebeleven 
doe je via het YouTube kanaal of 
via de Kerkomroep 
 

Rijden naar de Regenboog  
Mensen die zondag naar de 
Regenboog willen gaan maar daar 
zelfstandig niet kunnen komen, 
kunnen worden opgehaald.  
Wilt u dit? 
Bel dan even met Niesje van Dam,  
M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van 
den Broek, T 079 - 321 43 91  
en het wordt geregeld. 
 
 
 
 

 

https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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agenda met kerkdiensten én de 
activiteiten. Kortom te veel om op te 
noemen. Je ontdekt al doende steeds 
méér mogelijkheden.  
Vanaf begin april vertonen we aan 
het eind van de kerkdienst promo-
filmpjes over de app. De app Wij van 
Zuid komt eraan…… 
Hartelijke groet, vanuit de 
projectgroep App Wij van Zuid,   
Jorn Rietveld, Mirna Baak, Martijn 
Pastink, Jeroen van Smeden, Jan 
Jonker, Wout van Goeverden, Petra 
Vossegat, Jessica Monker, Jan 
Blankespoor, Sofie van der Linden 
 

Seniorensoos  
In de Oase op maandag 27 maart. 
Aanvang 14.00 uur. Deur open 13.30 
uur. Belangstellenden hartelijk 
welkom!  
Info: Mary Lemmers, T 079 351 47 19 
Thea Heemskerk T 079 351 25 72. 
 

Palmpaasstokken 
Met de kinderen 
gaan we dit jaar 
weer Palmpaas-
stokken versieren!  
Op zaterdagmiddag 
1 april zijn alle 
kinderen in de 
basisschoolleeftijd 
met hun (groot)-

ouders daarvoor van harte welkom in 
de Oase, Kerkenbos 8, Zoetermeer, 
Tijd: van 13:30 - 15:00 uur 
Meedoen? Meld je dan aan via:  
E trudy.sneller@icloud.com 
 

Nieuw! KICK voor mannen 
KICK staat voor Kerk In Café of 
Kroeg. Het gaat om een 
mannenborrelwhatsappgroep (alle 
leeftijden). Eens in de zoveel tijd (bij 
voorbeeld eens per maand) spreken 
we via whatsapp af in een café of 
kroeg voor een borrel. Gewoon voor 
de gezelligheid, maar wie weet 
ontstaat er onder het genot van een 
mooie Tripel of een glaasje Spa Rood 
een goed gesprek. Per keer kijk je of 
je van de partij kunt zijn. Je kunt je 
aanmelden voor KICK via whatsapp 
bij: Arjen van der Zee M 06 53 75 64 
35 of ds Jan van der Wolf  
M 06 38 63 62 93 
 

Kruismeditaties 
Op maandag 27 maart kun je weer 
mediteren bij een kruiswoord van 
Jezus.  
In De Oase van 9.30-10.00 uur, 
kerkzaal open vanaf 9.15 uur.  
In De Regenboog van 19.30-20.00 
uur, kerkzaal open vanaf 19.15 uur.  
Welkom! Ook als je hiermee geen 
ervaring hebt. De bijeenkomsten zijn 

los te volgen, maar in de samenhang 
schuilt de kracht.  
Data: 27 maart en 3 april. 
Info en leiding: ds. Els van der Wolf. 
 

Boekentafel Pasen 
Op zondag 2 april staat er weer een 
mooie boekentafel voor u klaar!  
Thema: Pasen met boeken voor 
zowel kinderen als volwassenen.  
U kunt ( helaas) alleen cash betalen.  
Hartelijke groet, Elsbeth, Janny, 
Sandra en Hennie 
 

Inzamelen voedselbank. 
Wat fantastisch dat er elke week 
weer zoveel wordt meegebracht voor 
de voedselbank.  
U heeft nog twee weken de tijd om 
houdbare levensmiddelen, 
(af)wasmiddelen of toiletpapier in te 
leveren. 
 

Creagroep Violet 
De volgende maandagen waarop wij 
bij elkaar komen zijn op 27 maart en 
24 april van 10.00-12.00 uur in De 
Regenboog. Welkom!  
Info bij Irene M 06 30 48 55 82 
 

(G)een blad voor de mond 
Donderdag 30 maart: (Geen) blad 
voor de mond, espreksbijeenkomsten 
op donderdagavonden met als 
uitgangspunt een of meer artikelen uit 
de krant (het maakt niet uit welke), bij 
voorkeur van de voorafgaande twee 
weken. Iedere deelnemer stuurt 
vooraf, uiterlijk twee dagen voor de 
betreffende donderdagavond, een 
scan of kopie van een of meer 
artikelen aan de beide organisatoren 
(zie hieronder), die vervolgens een 
keuze daaruit maken en een avond-
programma zullen opstellen.  
Vervolgens wordt elke aangemelde 
deelnemer uiterlijk één dag van 
tevoren geïnformeerd over het 
programma (inclusief de benodigde 
scans) van de betreffende avond.  
Donderdag 30 maart 20.00 uur.  
Plaats: De Regenboog. 
Organisatoren:  
Ton Verheijke E ton.verheijke@live.nl 

Jan Blankespoor  
E jhblankespoor@casema.nl 
 

Inloophuis 
Vrijdag 31 maart bent u vanaf 10.00 
uur van harte welkom op het 
Inloophuis voor een kopje koffie en 
een praatje.  
In de kapelruimte kunt u luisteren 
naar meditatieve muziek, een lichtje 
aansteken en dank-of voorbede 
opschrijven die gebruikt worden in de 
middagpauzedienst.  
Om 11.30 uur is er een korte viering.  

De voorganger is Marga Schipper en 
de muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Aad Baak 
 

Kliederkerk Happy Pasen 
Zaterdagmiddag 1 april wordt echt 
een middag voor de kinderen in de 
Oase (Meerzicht). Van 15.30 - 17.30 
uur is er Kliederkerk, met als titel 
Happy Pasen. Kliederkerk is: samen 
ontdekken/spelen/iets maken, dan 
samen vieren en tot slot samen eten. 
Voor ouders en kinderen. Ook voor 
wie niet zo vertrouwd is met Bijbel en 
geloof. Welkom!  
Voor de Kliederkerk, van 13.30 -
15.00 uur, is er in De Oase 
palmpaasstokken maken voor de 
(klein)kinderen van ‘Wij van Zuid.’ 
Graag even aanmelden (zie bericht 
elders in deze Nieuwsbrief).  
Die Palmpaasstokken komen terug in 
de kerkdienst van zondag 2 april.  
NB Je hoeft niet naar allebei te 
komen, je kunt ook alleen voor 
Kliederkerk of alleen voor 
palmpaasstok maken kiezen. 
 

Matthäus, 
gesproken en gezongen. 

Onder bovenstaande titel zingt 
oratoriumvereniging Cantate Deo een 
Passievesper op Palmzondag 2 april 
in de Oude Kerk te Zoetermeer.  
Onder algehele leiding van dirigent 
Marco Kalkman zullen Cantate Deo 
en projectleden alle koralen en 
enkele andere koordelen uit de 
Matthäus-Passion van J.S. Bach 
uitvoeren.  
De koralen worden afgewisseld met 
het lezen van het lijdensevangelie uit 
Mattheüs 26 en 27. Ds. Wesdorp is 
de liturg in deze avonddienst.  
Het koor wordt muzikaal begeleid 
door Ronald de Jong orgel, Ellen Lisa 
van Woerden cello en Mirna Baak 
viool.  
Deze Passievesper begint om 19.30 
uur, de Oude Kerk is open om 19.00 
uur en er is een collecte na afloop.  
Voor liturgie en beelduitzending zie: 
www.oudekerkgemeente.nl 
 

Maaltijden in de 40-dagentijd 
Zowel in de Oase als in de 
Regenboog worden, in samenwerking 
met de R-K parochie, maaltijden 
georganiseerd.  
In De Oase: sobere maaltijd (soep en 
brood), om 17.30 uur op dinsdag 
4 april. Graag soepkom en lepel 
meenemen.  
Opgeven bij Ria van Dam, tot de 
maandag tevoren 18.00 uur:  
T 06 49 85 45 26 
E mtderuiter48@gmail.com  

mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
http://www.oudekerkgemeente.nl/
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Op de andere dinsdagen is er de 
gebruikelijke afhaal-Klaver-4-maaltijd.  
De opbrengst in de 40-dagentijd is 
bestemd voor de Moldavië-projecten 
van Kerk in Actie.  
In De Regenboog: eenvoudige 
maaltijd om 18.00 uur gevolgd door 
een korte vesper, op woensdag 
29 maart.  
Opgeven bij Tineke Blankespoor:  
T 079 321 21 64 
E: tinekeblankespoor@gmail.com  

De opbrengst is bestemd voor de 
Moldavië-projecten van Kerk in Actie 
en voor de stichting Oosterfaantje. 
 

Koffiemiddag 
Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie-/theemiddag 
in het Centrum.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op 
woensdag 12 april en de daarop 
volgende is 26 april. Iedereen is van 
harte welkom, aanvang 14.30 uur, 
einde rond 16.00 uur.  
U kunt worden opgehaald, neem 
daarvoor contact op met:  
Janny de Zeeuw M 06 51 41 45 69 
Marga Schipper M 06 47 59 42 69 
Marijke Vis M 06 22 48 74 66 of 
T 079 361 54 64.  

Wij verheugen ons erop u weer te 
zien en te spreken. 
 

Passieconcert  
Op woensdag 5 april organiseert de 
Stichting Regenboogmuziek een 
passieconcert in De Regenboog.  
Het concert begint om 20.15 uur en 
wordt gegeven door het koor Vox 
Clara uit Voorschoten o.l.v. Maria 
Rosenmöller. 
Op het programma staat de Missa 
Popularis van Marten Jansson 
afgewisseld met delen uit The girl 
from Aleppo van Cecilia McDowall. 
Deze muziek werd geschreven voor 
de gelijknamige film over een invalide 
Koerdische vluchteling.  
Dit concert vindt plaats in het kader 
van de activiteiten tijdens de Stille of 
Goede Week. Entree gratis. Er is een 
collecte na afloop. 
 

Gezocht:  
Beeldje biddende handen 

Voor de paasviering op de 
Clausschool op 6 april ben ik op zoek 
naar een beeldje van twee biddende 
handen. Liefst een beeldje dat niet al 
te breekbaar is, hoewel we er 
natuurlijk voorzichtig mee omgaan.  
Ik zou dat graag van iemand willen 
lenen. Wie kan mij helpen?  
Ds. Els van der Wolf  
M 06 38 63 62 92, appen kan ook. 

 
 

Anaviem 
 

 
 

Anaviem zingt 15 april in het 
Stadstheater Zoetermeer. 
U bent van harte uitgenodigd!  
Vijf koren, waaronder ons eigen koor 
Anaviem mét band, treden op onder 
leiding van Dorine Maalcke.  
Het programma met de naam Azurro 
is zeer gevarieerd; van gospels, 
klassieke popsongs, close harmony 
tot Nederlandstalig repertoire.  
Gerard Bettenhaussen geeft aan ’t 
plezierig te vinden een heel ander 
geluid te laten horen als interkerkelijk 
koor Anaviem. Dorine Maalcke vertelt 
me “dat samen zingen altijd een kick 
geeft; laat staan met vijf koren samen 
en een volle zaal! Dat geeft een 
super kick”. Dit wil je toch 
meemaken?  
Voor € 15,- per kaartje inclusief 
pauze drankje kunt u mét alle leden 
van Anaviem hiervan genieten. Voor 
kaarten kunt u terecht bij:  
https://stadstheater.nl/voorstelling/azz
urro/ 
of rechtstreeks bij het Stadstheater.  
Wij zien je graag op zaterdag 15 april.  
We starten om 19.30 uur.  
Met hartelijke groet, namens alle 
enthousiaste Anaviem leden,  
Sofie van der Linden 
 

Debora Molenaar in Zoetermeer 
Afgelopen dinsdag gaf Debora 
Molenaar een presentatie van haar 
werk in de vluchtelingenkampen op 
het Griekse Lesbos en later op 
Samos, aansluitend aan de sobere 
maaltijd in de Oase.  
Vanuit Klaver-4-maaltijden hebben wij 
haar tot het begin van de vasten-
periode financieel gesteund. 
In Lesbos was zij coördinator van de 
vrijwilligers voor een afgeschermd 
gedeelte van het kamp, bestemd voor 
kwetsbare vrouwen. Als daar een bed 
vrij kwam gaf zij advies wie die plek 
mocht opvullen. Bij de verdeling van 
het eten (3x per dag) hielp zij ook.  
Bijzonder was dat het een heel 
internationaal gebeuren was, zowel 
wat de vluchtelingen als de 
vrijwilligers betreft. Debora, bedankt 
voor het indrukwekkende werk wat je 
daar gedaan hebt. 
 
 
 
 

Wij van Zuid 
 

Bloemengroeten 
De bloemen gaan als groet en 
bemoediging naar mevr. Corrie v.d. 
Gaag en naar mevr. Liesbeth Bijnaar. 
Beide gemeenteleden zijn weer in 
hun eigen huis na ziekenhuisopname 
en revalidatie. We wensen hen een 
goed herstel toe. 
 

Meeleven 
Corrie van der Gaag-IJspelder is 
weer thuisgekomen. Ze is nog wel 
kwetsbaar en ze moet nog verder 
revalideren 
Truus Keijzer- Taal is na een opname 
in het Haga-ziekenhuis weer 
thuisgekomen. 
Ze moet nog wel revalideren. 
Na een verblijf in het ziekenhuis is 
Marjan Feij-Doolaard opgenomen in 
Zorgpension Zoetermeer (Brechtzijde 
20, 2725 NS). 
 

Verjaardagen 
Mevr. C. Jongejan wordt op 28 maart 
83 jaar. 
Mevr. J. Boelee-Stikkelorum wordt op 
29 maart 88 jaar. 
Dhr. R. van den Bos wordt op 
30 maart 81 jaar. 
Dhr. J. van der Zwan wordt op 31 
maart 88 jaar. 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Bericht van overlijden 
Op 14 maart 2023 is overleden ons 
gemeentelid de heer Maarten 
Sanderson. Hij is 75 jaar geworden.  
De laatste jaren woonde hij in de 
Floriadehof. Eerder woonde hij met 
zijn vrouw mevr. G. Sanderson-
Hoogendoorn op het Kooienswater.  
Wij wensen mevr. Sanderson, hun 
verdere familie en allen die dhr. 
Sanderson zullen missen de 
troostende nabijheid van God en 
mensen. 
 

In memoriam:  
Op 16 maart 2023 overleed Nelleke 
van der Ende-de Graaf. Zij was 65 
jaar oud en woonde met haar man 
Wim aan de Keulseweg in Pijnacker.  
Al vanaf de begintijd van de 
Regenboog leven Nelleke en Wim 
mee in deze gemeente.  
Zij kregen vier dochters: Daniëlle, 
Suzanne, Kitty en Eveliene. Nelleke 
was jeugdouderling, organiseerde 
allerlei activiteiten in de gemeente en 
was iemand met wie je goed kon 
praten. In 2015 werd bij haar kanker 
geconstateerd. Zij had grote 
veerkracht. Er waren periodes met 
veel pijn en verdriet, maar Nelleke 

https://stadstheater.nl/voorstelling/azzurro/
https://stadstheater.nl/voorstelling/azzurro/
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had een intense wil om verder te 
leven en te zorgen samen met wie 
haar lief waren. Zij genoot van haar 
kleinkinderen. Een lied dat haar 
bemoedigde was: ‘Ga maar gerust, 
want Ik zal met je meegaan. Ik ben 
de liefde, die een mens je schenkt.’ 
Een lied van vertrouwen op God en 
over de kracht van liefde.  
Op 22 maart was er een druk 
bezochte uitvaartdienst in de 
Regenboog, waarin oud-predikant ds. 
Hans van Walsum voorging. We 
lazen onder andere 1 Korintiërs 13: 
‘Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daarvan 
is de liefde.’ Nelleke is begraven op 
begraafplaats St.Janshof in Pijnacker, 
waar zij vandaan komt.  
Onze gedachten en gebeden gaan uit 
naar ieder die haar mist. In het 
bijzonder denken we aan Wim, de 
kinderen, kleinkinderen en aan 
Nellekes moeder. 
Ds. Els van der Wolf-Kox 
 

Bedankje 
Lieve mensen van Zuid, Bij deze wil 
ik jullie hartelijk danken voor de 
bloemen en de mooie kaart vol 
namen en goede wensen, zondag 
persoonlijk overhandigd door onze 
trouwe contactpersoon Aty.  
Het voelt goed dat zovelen van jullie, 
waaronder ds. Jan van der Wolf, met 
ons meeleven.  
Het gaat de laatste weken (na zeven 
maanden!) gelukkig wat beter, dus is 
er hoop over enige tijd jullie weer in 
de kerk te kunnen ontmoeten. 
Hartelijke groet, Margriet van Strijen 

 

Jubileum 
Op 24 maart is het 25 jaar geleden 
dat Cocky Opschoor en Wilmy van 
Wattum hun partnerschap officieel 
lieten registreren bij de gemeente 
Zoetermeer. Zij hoorden bij de eerste 
mensen die van deze mogelijkheid 
gebruik maakten.  
Van harte gefeliciteerd en zegen op 
jullie weg samen verder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst  
zondag 26 maart 2023 
 

Bijzonderheden:  

5e zondag 40-dagentijd 
Liturgische kleur:  Paars 
Voorganger: ds. Peter Wattèl 
Ouderling: Henry van der Wiel 
Diaken: Monique Schrijver 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Marion Veenis 
Kindernevendienst: Carla Pastink 
Kinderoppas: Trudy Sneller 
Koster: Flip Verbrugge 
Beamer: Jan de Jonge 
Live stream: Eveline van Velzen 
Koffieschenkers: Sandra Bouwens 
en Marga Verbrugge 
 
 

Voorbereiding 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en 
ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

♪ Aanvangslied: LB 281:1,2 
 

Stilte  
 

Drempelgebed  
 

Bemoediging en groet 
Vg. Wij zijn samengekomen in de 
liefdevolle naam van de ene God,  
gem. die hemel en aarde gemaakt 
heeft, 
vg. die alles gemaakt heeft wat leeft, 
in de lucht, in het water en op het 
land. 
gem. Zijn liefde houdt eeuwig stand. 
 

vg. Genade en vrede zij u van God, 
onze hemelse vader, 
van onze Heer, Jezus Messias, 
en van de Heilige Geest, die ons door 
liefde met elkaar verbindt. 
gem. Amen. 
 

♪ Vervolg aanvangslied LB.281:4 
 

Kyriëgebed: 
 

♪ Lied: LB 561:1,4,5 
 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed om de Heilige Geest  
 

♪ Lied met de kinderen: projectlied 
 

couplet  
Wie zeg jij dat Ik ben,  
Een mens, een profeet,  
Timmerman of Koning,  
Die echte vrede geeft?  

  

Wie zeg jij dat Ik ben,  
Hoor je wat Ik zeg?  
In de naam van mijn Vader,  

Wijs Ik jou de weg.  
 

bridge  
Veertig dagen vragen,  
Veertig dagen zoeken,  
Veertig dagen kijken,  
Op wie zou Jezus lijken?  

 

refrein  
U bent de levende Heer,  
Sterker dan de wind,  
Vergeeft onze zonden,  
En roept ieder kind.  
Het levende brood,  
Genoeg voor iedereen,  
U blijft met ons meegaan,  
Staat altijd om ons heen. 

 

De kinderen gaan, met licht en 
bijbel naar hun eigen dienst  
 

1
e
 Schriftlezing:  

Romeinen 8:18-25  
 

♪ Lied LB 756:1,2,3,4 
 

2
e
 Schriftlezing:  

Matteüs 16:13-17, 20-21 25 
 

♪ Lied: LB 313:1,2,3 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

♪ Geloof belijdend) Lied: LB 996 
 
 

Dienst van het Antwoord 
 

Inzameling van de gaven  
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
– Onze Vader (NBG 2021) 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 

Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
 

Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets 
schuldig is. 
 

En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
 

Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid.  
Amen. 
 

De kinderen komen terug 
 

♪ Slotlied: LB 538:1,3,4 
 

Zegen 
 

Allen ♪ Amen  

(ordinarium Zoetermeer Zuid) 
 


