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De viering wordt gehouden in de Antoniuskerk en begint om 10:00 uur. 
In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus 
is het aantal kerkbezoekers nog beperkt. De viering is ook per 
livestream te volgen (rechtstreeks maar ook nog gedurende de gehele 
week erna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers:   Ellis Ezinga, dominee 
    Marlène Falke, pastoraal werker 
Lectoren:    Herman de Geus 
    
Cantores:    Dini Berbée 
    Philip Dankloff    
    Herman de Geus 
    Annette Pelleboer 
Muzikaal intermezzo: Peter en Corry Heijligers 
Organist:   Theo Tetteroo 
Livestream:   Peter Heijligers 
Koster:   Hans Bots  
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Intochtslied: Kom, laat ons opgaan (LB 1016) c. 1,2, 
Tekst: René van Loenen, bij Jesaja 2: 2-5, melodie: Willem Vogel, zetting: Willem Datema 2018 
 

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg   Allen gaan staan 
waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.   
Sjaloom, Jerualem. 
 

2. Wij gaan waar onze voeten gaan,  
God zet ons op het spoor  
naar vrede en gerechtigheid,  
zijn voetstap gaat ons voor.  
refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem 
 
Welkom        
 
Stilte 
 
Bemoediging + groet  
 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a:  en niet laat varen het werk van zijn  handen 
v: Genade zij u en vrede van God de Vader, 
     Door Jezus Christus de Heer 
a: In de gemeenschap van de heilige Geest, amen.  Allen gaan zitten 
 
Vervolg intochtslied:  Kom, laat ons opgaan (LB 1016) c.3 
 

3 Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem 
het woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem. 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jerualem. 
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Drempelgebed  
 
Vervolg intochtslied:  Kom, laat ons opgaan (LB 1016) c.4 
 

 
4. Wij gaan waar onze voeten gaan  
de weg van onze Heer, 
 een ploegschaar maak je van je zwaard,  
een snoeimes van je speer. 
 refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem. 

 
Thema viering  

 
Lied: O grote God die liefde zijt (LB 838) 
Tekst: J.Wit, Melodie: J.Schop 1641 
 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. 
 
2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.  
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3. Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.  
 
4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.  

 
Kyriegebed  
Pax Vredesweek 18 t/m 26 september 2021 
 

v: Zusters en broeders, 
soms lukt het ons niet het goede,  
dat de Heer ons geeft, goed te gebruiken 
of zonder twist met elkaar om te gaan. 
Vragen wij daarom de Heer 
om zijn ontferming over ons 
en bidden wij: 
 
v: Algoede Heer, 
U schenkt ons al het goede, 
maar het lukt ons niet altijd 
er goed mee om te gaan. 
a: Heer, ontferm U over ons. 
 
v: Heer, vredevorst, 
Vrede laat U ons,  
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uw vrede geeft u ons, 
maar het lukt ons niet altijd 
er vredevol mee om te gaan. 
a: Christus, ontferm U over ons. 
 

v: Heilige Geest, 
Grote helper in ons leven, 
soms lukt het ons niet uw 
Hulp te aanvaarden die helpt 
de vrede te bevorderen. 
a: Heer, ontferm U over ons. 
 

v: Moge het ons gegeven zijn  
dat onze barmhartige God ons vredevol nabij is,  
met ons begaan zal zijn en ons zal geleiden  
tot eeuwig leven in zijn Rijk  
van vrede en gerechtigheid 
a: Amen. 
 
Lofzang: Zolang wij ademhalen  (LB 657). 
Tekst: Sytze de Vries Melodie: Llangloffan  
 

1. Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank 
 
2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
Het lied van uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild! 
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 3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. .  
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop,  
het stijgt de angst te boven,  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest  
 
Gebed om licht bij de opening van de Schrift  
 
Lezing uit Jacobus 3:13-18   
 
13Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het 
daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze 
zachtmoedigheid. 14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie 
of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de 
waarheid geweld aandoen. 15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze 
is aards, ongeestelijk, demonisch. 16Waar jaloezie en egoïsme heersen, 
vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17De wijsheid van boven 
daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en 
meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede 
vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt 
gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede 
stichten. 
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Lied bij psalm 139: Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen 
Tekst:Wiel Kusters, Melodie: Eric Jan Joosse 
 
1. Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen.  
Gij denkt mij, ik denk met U mee.  
Gij leidt mij, maar wilt mij niet mennen, 
ik draaf als een paard langs uw zee.  
 
2. Gij hoort mij, ik hoor U mij spreken.  
Gij voelt mij, voor U klopt mijn hart.  
Ik vlucht niet voor wie zich wil wreken,  
uw liefde met haten verwart.  
 
3. Ik word in uw grond nooit vergeten.  
In U gaat mijn ziel niet teloor.  
Van mij zult gij steeds blijven weten, 
hoe klein mijn geluid in uw koor.  
 
4. Ik draaf als een paard aan uw zij,  
Heer. U draagt mij op vleugels van wind.  
Mijn ziel weet haar plaats in uw rij, Heer.  
Gij weeft mij tot Gij mij ontbindt.  
 
Lezing uit het Evangelie: Marcus 9:35-50  
Een ieder die wil staan, wordt uitgenodigd te gaan staan 
  
35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de 
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders 
dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij 
sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n 
kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij 
op, maar hem die mij gezonden heeft.’38Johannes zei tegen hem: 
‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef 
en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij 
ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die 
een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment 
kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41Ik 
verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij 
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Christus horen, die zal zeker beloond worden. 42Wie een van de 
geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af 
zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43Als je 
hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter 
verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar 
de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je 
op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het 
leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna 
geworpen worden. 47En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk 
het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God 
binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen 
worden, 48waar de wormen blijven knagen en het vuur niet 
dooft.49Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout is goed! Maar 
als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan 
teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar 
onder elkaar de vrede.’ 
 
Lied: De eersten zijn de laatsten (GvL 418/LB 991) 
 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
4. Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
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wie achterbleef gaat voor. 
5. Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn.  
 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo  door Peter en Corrie. 
 
Geloofsbelijdenis:   
Woorden geformuleerd door ds Willem Biesheuvel 

 
v:  Wij geloven dat God de Schepper is 

van het licht en van onze aarde, 
van alle dingen, planten, dieren, mensen. 
Wij geloven in zijn liefde, 
groter dan van vader en moeder, 
voor ieder mens en voor al wat leeft. 

 
a:  Herschep ons steeds weer door uw liefde, God. 
 
v:  Wij geloven in Jezus, 

Gods Zoon, mens onder de mensen. 
Hij verkondigde en leefde Gods liefde. 
Zijn liefde was sterker dan de dood, 
gaat nog altijd door, zal nooit ophouden. 

 
a: Herschep ons steeds weer door uw liefde, God. 
 
v:  Wij geloven in de Heilige Geest 

die ons verbindt tot een bezielde gemeenschap. 
Wij geloven dat Gods licht 
sterker is dan alle duister, 
dat wij eeuwig in het licht zullen leven. 

 
a:  Maak ons één en verlicht ons door uw Geest van liefde, God. 

Amen 
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Gebed van Franciscus 
tekst: Herman Verbeek; muziek: Sebastian Temple 

 
Maak mij een werktuig van uw vrede, 
waar haat is, dat ik liefde ben, 
vernedering dat ik daar zal vergeven, 
waar tweedracht, dat ik eenheid breng, 
waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken, 
waar twijfel, dat vertrouwen komt, 
waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng, 
waar het duister, daar zij het helder licht. 
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten, 
dat ik niet vraag om liefde, maar zal geven. 
Want in het geven is het ontvangen 
In sterven staat het leven op. 
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
v:  God van leven,  

U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. 
Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en 
volken, geloofsuitingen en tradities.  
Schenk ons de moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op 
grond van ras, achtergrond, geslacht en religie. 
Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij. 

   
a: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen. 
 
v: Barmhartige God,  

U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U. 
Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven,  
zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende 
achtergronden, in verschillende landen, 
naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven. 

 
a: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen. 
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v: Heer Jezus,  

U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn.  
U kent de moeiten van het leven  
en de mensen die op zoveel verschillende manieren lijden.  
Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, 
ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood 
verkeren. 
 

a: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen. 
 
v: Heilige Geest,  

U hoort de woede van uw gewonde schepping  
en de kreet van allen die lijden onder de klimaatverandering.  
Leid ons naar een nieuwe manier van leven,  
opdat wij als deel van uw schepping mogen leren om in harmonie te 
leven met alles wat U geschapen heeft. 

 
a: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen. 
 
v: God van leven,  

U kent ons,  
uw gemeenschap, uw mensen,  
op ongewone wijze verbonden met U en met elkaar, 
zie onze zorgen, lijden en nood 
hoor onze hoop, onze vreugde en dankbaarheid. 
In stilte biddend leggen wij uw voor  
wat ons hart vervult en wat soms nog geen woorden heeft gevonden 
in stilte brengen wij bij u, ons gebed  
voor wie ons zijn voorgegaan in tijd en eeuwigheid 
en voor wie onder met ziekten van doen hebben (……)  

 
a: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen. 
 
v: Bekrachtigen we deze gebeden met de woorden, die Jezus zelf ons 

heeft geleerd: 
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Gebed van de Heer 
 
a:  Onze Vader, die in de hemel zijt,   Allen gaan staan 

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       Allen gaan zitten 
 
 
Collecte 
 
Uw bijdrage aan de collecte is van groot belang voor de pastorale zorg 
in onze gemeenschappen. Van Harte aanbevolen. 
 
  
Slotlied (staand): Vervuld van uw zegen (LB 425) 
Tekst: R.Zuiderveld; volksmelodie uit Wales 

 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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Zegen 
 
v: Om de vrede te delen, 
zegenen wij elkaar en alle mensen  
doen we dat met de woorden van Clara van Assisi: 
 
a: Houd altijd van God, van je ziel 
en van de ziel van al je zusters en broeders. 
En wees er altijd bezorgd om  
te onderhouden wat u aan de Heer hebt beloofd. 
 
a: De Heer zij altijd met u 
en moge Hij geven dat u altijd met Hem zijt. 
 
v: Mogen wij ons zo gezegend weten 
In de naam van de drie-ene God 
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 
a: Amen, amen, amen. 
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Collecte: 
 
Parochiekern Lam Gods: 
NL09 INGB 0000 5272 47  
t.n.v. HHPP Lam Gods  
onder vermelding collecte 19 september 
 
 
 
Wijkgemeente Leiden Zuidwest: 
NL71 INGB 0678 6510 94 t.n.v. Protestantse gemeente Leiden onder 
vermelding van: dienst 19/9 wijkgemeente Leiden Zuidwest, 
of via de Givt app (zie website). 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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