
BIJ DE DIENST 
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INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 

KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

BIJ DE DIENST: Welkom in de Oude Kerk. We zetten een nieuwe stap in de 

richting van Pasen. Na de woestijnervaring van vorige week, is het nu volstrekt 

anders: de hemel gaat open! Het lijkt wel een sprookje uit duizend-en-één-

nacht… De cantorij, o.l.v. Wil Bakker,  ondersteunt deze dienst.  

 

 

OUDE KERK, zondag 17 maart 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Dineke Drost 

OUDERLING VAN DIENST: Casper Maasdam 

DIAKEN VAN DIENST: Hans vd Kroon 

INZAMELING: KIA binnenlands diaconaat/Kinder-en 

jeugdvieringen 

  

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag: 

Oude Kerk, 10 uur, ds. Arie Molendijk 

(Taizéviering) 

 

 

  



VOORBEREIDING 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

  

 

Groet, bemoediging en drempelgebed   

V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  …drempelgebed…  

 

Zingen: ONTWAAK O MENS DE DAG BREEKT AAN, LIED 215: ALLEN: 1-2-5; 

CANTORIJ 3 (daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming, GOD VAN ONS LEVEN, LIED 300B 



De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we 

 

RONDOM HET WOORD 
Gebed 

Eerste lezing: JESAJA 58, 8-10(11)  

Zingen: DE LIEFDE GAAT ONS VOOR, LIED 829, CANTORIJ: 1-2 EN ALLEN: 3 

 

Tweede lezing: LUCAS 9, 28-36 

 

Zingen: ’T IS GOED, HEER, HIER TE ZIJN, LIEFSTE LIED 1-34: CANT: 1,3;  ALLEN: 

2, 4 EN 5 

 

1. ’t  Is goed, Heer, om hier te zijn / de nacht wordt vergezicht: 

Gij gaat gekleed in zonneschijn, / in ongebroken licht. 

 



3. dat door U is vervuld,/ en waarin de toekomst straalt. 

Uw heerlijk lichaam groeten wij/ het heeft ons lot bepaald. 

 

4. Nog voor wij sterven gaan / zien wij wat komen moet. 

Blijft deze droom eeuwig bestaan /  wordt dit ons thuis voorgoed?  

 

5. ’t Goed, Heer, hier te zijn / toch blijft dit niet bestaan, 

want Hij daalt met ons van de berg / tot waar de mensen gaan. 

 

Verkondiging 

 

DIE ONS SCHIEP, LIED 266 ALLEN: 1-3-5; CANTORIJ 2-4 

 

DELEN 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw Naam  worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen. 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

  



Woorden ter overweging  

 

LAAT JE (DUS) NIET VAN DE WIJS BRENGEN door allerlei mooie beelden en 

praatjes van buiten, waar ze ook vandaan komen. Houd vast aan je 

voornemen je te richten op God.  

Het is echt niet zo raar als je het ene moment even helemaal van de 

wereld bent en je in de hemel waant bij God, en het andere moment 

gewoon weer bezig bent met de dingen van alledag. Natuurlijk is dat 

niet leuk, en heb je liever dat je lange tijd in hemelse sferen 

verkeert, maar zolang je dat verlangen vasthoudt en je blijft 

verzetten tegen dat onbelangrijke alledaagse, is dat het beste voor 

je.   (boek 3- hoofdstuk 6- De navolging van Christus- Thomas á Kempis) 

 

Zingen (zo mogelijk staande): GA MAAR GERUST (LL2-15): ALLEN 1 en 3; 

CANTORIJ: 2 

 



2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee jij ook kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom.  

 

3. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met  

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Mededelingen 
Vanmiddag om 15:00 uur in de Oude Kerk  Theeconcert met de 

ensembles Arcadelt en het Camusette Consort. Zij zingen onder leiding 

van Willem Mook (luitist) Polyfone muziek uit het Muziekboek van Anna 

Boleyn. Anna was de tweede vrouw van Hendrik de achtste. 

Hartelijk welkom! 

 

Oog in oog: Christelijke mystiek in tekst en beeld. Dr. Kick Bras, kenner 

van mystiek, zal ons teksten, beelden en voorwerpen uitleggen uit 

allerlei landen , uit joods- christelijke tradities. Zie ook info Wegwijzer 

en programma B&V. 

Dinsdag 19 maart, om 20:00 uur in Trefpunt, Bennebroek 

 

Op woensdag 27 maart aanstaande is er een themabijeenkomst over  

“Voltooid leven” . De bijeenkomst is in de Doopsgezinde Kleine Vermaning aan 

de Postlaan. De bijeenkomst begint om 11 uur en duurt tot 13 uur met 

aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Aanmelding is prettig! Dat kan bij 

terpstra@pknheemstede.nl Meer info in de nieuwe Wegwijzer en op 

www.pknheemstede.nl/voltooid-leven  

 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:  

www.pknheemstede.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u 

diensten uit de Oude Kerk terugluisteren; vanaf donderdagmiddag vindt u daar 

tevens de actuele “Bij de Dienst”. 
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