
      
     Wilhelminakerk 

 

    Zondag 21 mei 2023 
  zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 

 
 Voorganger: ds. Nico den Bok  

 Ouderling : Pieter van der Wulp 
 Diaken: Lia Jansen 
 Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers  

 Organist: Bram Brandemann 
 Zanggroep 
 
 
 

 
Orgelspel & Stilte 
 
Bemoediging       allen gaan staan 

O:  Onze hulp is de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
O: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat wat zijn hand begon 
A:  Amen 
 
Drempelgebed 
 
Psalm   80: 1 en 7 
1  zanggroep 

 



2 
 

 
7 allen 

Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

Groet:  v: de Heer zij met u 

  a: ook met u zij de Heer! daarna gaan allen zitten 

 

Welkom en Inleiding op het thema 
 

Aansteken kaars voor de nood van de wereld 
 
Kyriegebed 
responsie:  367e 

 
 
 
Lied    904: 1 en 3 
1 allen



 
3 zanggroep 
Laat Hem besturen, waken, 
’t is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwonderen moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
 
Moment met de kinderen   we steken de kinderkaars aan 
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1
e
 Bijbellezing gezongen  

    105: 6,7 en 8 

6 zanggroep 

   

7 allen 

Egyptes koning, die bespeurde 
dat al wat Jozef zei gebeurde, 
bevrijdde hem, gaf heel zijn land 
en heel zijn huis hem in de hand. 
Rijksgroten zelfs vereerden hem, 
en oudsten hoorden naar zijn stem. 
 

8  allen 
Zo kwamen Jakob en zijn zonen 
als gasten in Egypte wonen. 
God gaf hun bloei in ’t vreemde land, 
zij namen bijna de overhand. 
Doch niemand vreesde voor hun macht, 
zolang men nog aan Jozef dacht. 
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Tweede Bijbellezing: Lukas 24: 13 t/m 24 + Hand 2: 36 t/m 38 
 
Zingen:   662: 1 en 3  
1 allen 

 
 

3 zanggroep  
Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 
Uitleg en verkondiging 
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Stilte 
 

Meditatief orgelspel 
 

Lied    360: 1, 4 en 5 
1  allen 

 
4 zanggroep 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

5 allen 
Verlos ons als de vijand woedt, 
geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Gebeden 
Dankgebed, Voorbeden 
responsie   368d 
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Stil gebed 
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 door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven 
  

1
e
 collecte: Binnenlands diaconaat   

  Stichting Kinderen in Nood (Wezen-zondag) 
 

2
e
 collecte: Plaatselijke Gemeente 

 

Slotlied   1099 : 1, 2 en 3 allen 
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2 
Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 

3 
Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 

 
Uitzending en Zegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Gezongen Amen 

 
 

Orgelspel 
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Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze dienst kunt u een 
email sturen naar ds. Nico den Bok, e-mail:  
nicodenbok@telfort.nl  
 
 
 
 
 
 
Er is een mogelijkheid om uw gaven op een andere wijze te geven: 
U kunt digitaal geven aan de collecte via de kerkgeld app. 
Scan daarvoor de QR-code.  
Heeft u nog geen kerkgeld-app?  
Scan dan deze QR code om direct de collectegelden 
digitaal over te kunnen maken. 
 

Overmaken via de bank kan op NL80 INGB 0658 
4602 85 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Bussum onder 
vermelding van de 1

e
 en/of 2

e
 collecte. 

U kunt ook de collectebonnen gebruiken voor de 1
e
 en 2

e
 collecte. 

mailto:nicodenbok@telfort.nl

