
 
Zondag 10 juli 2022 
vierde van de zomer 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘O Heer die onze Vader zijt’: lied 836 
1 + 3 + 5 allen, 2 + 4 zangers 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 
Gloria – 1x allen samen, daarna enkele keren in canon 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Deuteronomium 30,9-
14 
 
Lied: ‘Deze woorden’ (t. Huub Oosterhuis) 1 x zangers, 1 
x allen: 
 
Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenst van je ziel, 
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 

Bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
Bomen aan de bron. Hoor Israël. 
 
Evangelielezing: Lukas 10,25-37 
 
Lied: ‘Het woord dat ik jou geef’: lied 334 
1 x zangers, 2 x allen  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied = geloofsbelijdenis: ‘Lied van weg en omweg’  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 259) 1 x zangers, 1 x allen: 
 
Die mij getrokken uit de schoot 
mij mensgenoemd hebt en geeigend 
mijn ogen wende aan het licht 
mijn voeten zette dat ik stond 
mij hebt doen weten dat ik gaan kon 
dat ik zou komen waar Gij zijt 
die als ik neerzit aan de kant 
van weg en omweg, moe en dorstig, 
mij overschaduwt met Uw naam 
die toen ik neerlag in het stof 
mij hebt omgeven met uw duister 
dat geen gedierte mij verslond 
die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen 
laat mij niet over aan mijzelf 
die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen 
Laat mij niet over aan mijzelf. 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
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. 
 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Dat je de weg mag 
gaan die je goed doet’ (t. Andries Govaart, m. Rien den 
Arend) 1 x zangers, 1 x allen 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal of buiten. Blijft u niet bij de koffietafel 
staan? De koffie mag overal in de kerkzaal en door het 
hele gebouw worden opgedronken. Laten we erop 
blijven letten dat we elkaar de ruimte geven. 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Pianist: Edwin Schimscheimer 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Nico Peer 
Zangers: Rianne de Vries, John Breugem, Willemien 
Schuurman Hess, Harmen Lanser, Marius Gort en Annie 
Hanse 
Geluid: Jan Baas 
Beeld: Celine van de Heuvel 
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel Stoffelsen 
 
De collectes zijn voor Vakantietassen voor kinderen in 
Hoevelaken en voor Muziek en Liturgie. De bijdragen 
van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne 
heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


