
 
Zondag 17 juli 2022 

vijfde zondag 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:  ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’: 
lied 92: 1, 7 en 8  
 
      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: ’Alle eer en alle glorie’:  lied 305 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: 1 Samuël 1,1-20 
 
Lied: ‘Uit diepten van ellende’: lied 130  
 
Evangelielezing: Lucas 10, 38-42 
 
Lied: ‘Een rijke schat van wijsheid’: lied 313: 1, 2 en 5  
 
Overweging 
Muziek 
 
Lied: ‘Kom zing het lied van Eva’: lied 738  
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens 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) 

 
allen  Onze Vader, die … 
      allen gaan staan 

 
Slotlied: ‘Heilige liefdeskracht’: lied 673  
 
Zegen 
 

allen (431b) 
 
Amen 
 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie na de dienst die op twee plaatsen wordt 
uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte en in de hal.  

 
Voorganger:  ds. Yolanda Voorhaar, Ede 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen 
2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Hans Nobels 
Geluid: Jan Vogel 
Beeld: Harmen Lanser 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
De bloemen gaan naar Etta van Tent. 
Een kaart is er voor de kinderen en de kleinkinderen 
van Margot Schouten. 
 
De collectes zijn voor Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
en het Jeugd- en Jongerenwerk. De bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft 
hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


