
 
Zondag 31 juli 2022 

zevende 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: ‘In de veelheid van geluiden’: lied 283  
 
 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:’Alles wat adem heeft love de Here’:  
lied 146c: 1, 5 en 7   
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Prediker 2, 1-11 
 
Lied: ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’:  
lied 797: 1, 6, 7 en 8 
 
Evangelielezing: Lucas 12, 13-21 
Lied: ‘Wat te kiezen’: lied 843  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’: lied 816  
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 

... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
 
 
Hoor je mij? 
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:  ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’:  
lied 974: 1, 2 en 5  
 
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 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Jaap van Ginkel 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Beeld: José van Dasselaar 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der Veen 
 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie/Vakantietassen 
en voor Vorming&Toerusting. De bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft 
hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


