
Startdienst Bezinningsactie  
Protestantse Gemeente Delft 2021 
Zondag 21 febr. Bethlehemkerk  Aanvangstijd: 15.00 u.  
Voorgangers  ds.Christiaan Olie: meditatie  

 Ds. Marco Visser: liturgie (gebeden, lezingen, aankondiging liederen) 

Ouderling dhr. Bosselaar, diaken mevr. Van Woerden, kerkrentmeester dhr. Prinsen.  
Techniek door Maranathagemeente 

Muzikale begeleiding/ orgel Bas de Vroome 

 
Doelen 
 

 
  Buitenlands doel  

Project van Kerk  in Actie   

• “Nieuwe kansen voor kansarme 

kinderen in Pretoria” (Zuid-Afrika)  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/pr

ojecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-
kinderen-in-pretoria/ 
 

Binnenlands doel  

• Interkerkelijk Diaconaal Centrum 

Jessehof   
 

www.jessehof.nl 
 

Binnenlands doel  

• “Stichting SIV”  

 
www.stichting-siv.nl 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
http://www.jessehof.nl/
http://www.stichting-siv.nl/
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Thema: BEWOGEN MET ELKAAR 
 
 

Muziek/orgelspel 

Woord van welkom, mededelingen, inleiding op bezinningsactie tekst van ZWO 
gelezen door                                                                 

Lied Psalm 133:1 en 3 (Berijming 1773)  

 
1. Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
  

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

Groet en bemoediging  

Gebed  

Bijbellezing Mattheus 25:31-46  

Lied Psalm 146: 1,4 en 5 Liedboek zingen en bidden . . .  

 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 

Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 

Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

 
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 

Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

5 Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 

Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig koning is de Heer! 

Sion, zing uw God ter eer! 
 

Overdenking Thema: BEWOGEN MET ELKAAR   ds. Olie 
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Lied Psalm 100:1 en 2 
 

1 Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

2 De HEER' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Toelichting buitenlands doel  
 

Project Kerk  in Actie 
 “Nieuwe kansen voor kansarme kinderen in 
Pretoria”   

 
ds. Olie 

Lied 561: 1,2,3,4,5 Liedboek, zingen en bidden . . .  

 
1 O Liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 

 
2 Hoe achtloos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

 
3 De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

 
4 O Liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

 
5 opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
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Toelichting op de binnenlandse doelen  
 

Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof  
 
www.jessehof.nl 

 

“Stichting SIV”  
 

www.stichting-siv.nl 
 
 

ds Visser 

Lied Het 2e lied Gezang 5 (uit 1773) Onze Vader: 1 en 3 
 
1 O allerhoogste Majesteit, 

Die, in het rijk der heerlijkheid, 
De heem'len hebt tot Uwen troon, 

Wij roepen U, in Uwen Zoon, 
Die voor ons heeft genoeg gedaan, 
Als onzen Vader need'rig aan. 

  
3 Uw koninkrijk koom' toch, o Heer'! 

Ai, werp den troon des satans neer; 
Regeer ons door Uw Geest en Woord; 
Uw lof word' eens alom gehoord, 

En d' aarde met Uw vrees vervuld, 
Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 

 

Dank- en voorbeden (Onze Vader) 

Inzameling van de gaven voor de 
Bezinningsactie 

 
 

U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie 
Prot Gem Delft 

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 
o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020 
- Of via de website www.pgdelft.nl 

Geldzaken/collectes/ 

- Of met de app www.appostel.nl/ 

http://www.jessehof.nl/
http://www.stichting-siv.nl/
http://www.pgdelft.nl/
http://www.pgdelft.nl/
http://www.appostel.nl/
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Lied 538: 1 en 4 Liedboek zingen en bidden . . . 
 

1 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 

 
4 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

Heenzending en zegen  

 
 


