
 
Zondag 24 juli 2022 

zesde 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:  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: 
lied 280 
 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: ‘Heilig, heilig, heilig’: lied 985  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament:  
Leviticus 19, 1-19 en 32-37 
 
Lied: ‘Het woord dat u ten leven riep’: lied 316 
 
Als 2e lezing: hymne: Ubi caritas et amor’ 
 
Acclamatie: ‘Ubi caritas’: lied 568a 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: lied 275 
 

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: ‘Ga met God’: lied 416 
 
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:  Eunice van Zomeren 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Lector: Ans Baas 
Koster: Norman Kempen 
Geluid: Sipko van Gent 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Koffiedienst: Yvonne de Gier en Alice Bernhard 
 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie/Vakantietassen 
en voor de Beeld- en geluidsinstallatie. De bijdragen 
van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne 
heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


