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de zevende zondag van de zomer 

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Expectation - Douwe Eisenga 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling  Meditatie over Psalm 51 - Bert Matter 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken 
 

- wij gaan staan - 
 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Gebed van toenadering  
g  Wij openen ons voor U, o God, 

v opdat uw Geest in ons kan dalen 

en worden tot onze eigen adem. 

g  WIJ OPENEN ONS VOOR U, O GOD, 

v  opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt 

 ook ons de richting wijst. 

g  WIJ OPENEN ONS VOOR U, O GOD, 

v opdat uw liefde ons bezielen zal 

ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam. 

g  AMEN. 
 

Eerste lied  Lied 216: 1, 2 en 3  
 

- wij gaan zitten -  
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Kyriegebed afgesloten met: 

 

Kyrie- en Gloriahymne 299e ‘U alle eer’ 

I lage stemmen 

II hoge stemmen 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

 

 

De heilige Schrift 
 

Eerste lezing Psalm 33 (gelezen en gezongen)  

 

  Psalm 33: 1-4 (gelezen)    

  Psalm 33: 2 (gezongen) 

  Psalm 33: 7–19 (gelezen) 

  Psalm 33: 8 (gezongen)   

 

Lezing van het Nieuwe Testament  Kolossenzen 1: 12-20  

 

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a 

 U komt de lof toe, U het gezang 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 650:   Allen:  1, 2, 4, 6, 7 

                  Mannen:  3 

                  Vrouwen:  5               

 

 
 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecten door de diaken 
 

Gebed over de gaven 
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Voorbede 

 

na iedere intentie 

 

 v: daarom bidden, daarom zingen wij:   Lied 368g 

 

Adem van God, vernieuw ons bestaan. 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader  (vertaling NBV 21) 

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. 

 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied   Lied 513: 1, 2, 3 en 4  

 

 

 

 

 

Zegen 

 



 4 

v: … 

 

allen:  

Amen Lied 429 c 

  

 

 

 

Muziek  Toccata in C - Bohuslav Černohorský 

 

 

 

 

 

 

 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en 

koffie/thee/limonade te drinken. 

 

Bij de uitgang vindt u de collectebussen en de zendingsbus. 
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