
[1] 
 

                      
 
 
 

 19 juni 2022 
 1e zondag van de zomer 
 Kleur:  groen, de kleur van de 
 schepping, het leven en de hoop 

 
 

DE VOORBEREIDING 
 

ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
STILTE 
 

DREMPELGEBED 
 

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O. God, die naar ons omziet, 
 alles heeft bij U een tijd –   
 in de drukte van ons leven roept u ons 
 naar dit huis van stilte….. 
G. LAAT UW STEM ONS BEREIKEN! 
O. Keer ons naar uw oord van vrede 
 en verlicht onze donkerheid met uw licht. 
G. OPEN ONS VOOR UW LIEFDE,  
 GROTER DAN ONS HART! 
 AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB 215 : 1,4.5,7   
          ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
  
VREDEGROET V. Vrede zij met u allen! 
   G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
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TER INLEIDING 
 
GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 

 
 

V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen  
 en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 117-a  ‘Gij volken loof uw God en Heer’ 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING  Jesaja 65 : 1 – 9  
 

LIED – LB 29 : 1,4,6 ‘Gij die hoog verheven zijt’ 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING  Lucas 8 : 26 – 39  
 
LIED – LB 944 ‘O Heer, verberg U niet voor mij…’ 
 

VERKONDIGING 
 

STILTE 
ORGELSPEL 
 
LIED – LB 779 ‘In de ongerepte morgen’    
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 
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 Dankgebed 
  

 Voorbeden 
 

 Stil gebed 
 

 Onze Vader 
 

 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en 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 hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 

MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 

INZAMELING VAN DE GAVEN 
 

 Orgelspel 
 
GEZEGEND OP WEG 
 

- gemeente gaat staan - 
 

SLOTLIED –  Het lied van dromen en vergezichten 
      t: Marijke de Bruijne   m: Psalm 65 
 

1. Wij mensen blijven dromen dromen 
 en vergezichten zien, 
 een nieuwe aarde die gaat komen, 
 te vinden al misschien. 
 Wij dromen van de mensenrechten 
 die ieder mens dan heeft, 
 niet langer tegen onrecht vechten, 
 daar ’t recht van liefde leeft. 
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2. Verdwenen zijn de dictaturen,  
 gevangenschap en pijn, 
 verbanning en verdriet verduren, 
 God zelf zal bij ons zijn. 
 Wie in die dromen durft geloven 
 voelt zelf verandering, 
 vertwijfeling en wanhoop doven  
 in blijde aarzeling. 
 

3. En licht en sterk, vol zachte krachten 
 die onverzet’lijk zijn, 
 bevechten wij de kwade machten 
 die niet te tellen zijn. 
 Waar mensen putten uit de bronnen 
 van droom als werk’lijkheid, 
 daar is Gods toekomst al begonnen 
 in onze levenstijd. 
 
ZENDING EN ZEGEN 

 
 
 
 
 

 

ORGELSPEL 
 
 
In deze dienst: 
 

voorganger:    ds. Joop Jansen Schoonhoven 
ambtsdrager:  Roel de Mos   
secondant:  Ineke Molewijk  
organist:  Wessel Springer     
koster:   Johan Hamer 
beeld en geluid:  Ab Berendsen  

 

 
 


