
 
Zondag 19 juni 2022 

eerste 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 Heer is koning, Hij regeert altijd’: 
psalm 93: 1, 2 en 3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontfermng voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
Gloria: ‘God gaat zijn ongekende gang’:  
lied 943: 1,2,3 en 4 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Psalm 107, 1-3 en 23-32 
Lied: ‘Gods goedheid houdt ons staande’: lied 107: 13 
 
Evangelielezing: Marcus 4, 35-41 
 
Lied: ‘Gij ziet ons vechten met de macht’: lied 933 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ga in het schip, zegt Gij’: lied  917 
 

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 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 
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’:  
lied 416: 1, 2 en 4 
 
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. 
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: Eunice van Zomeren  
Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Harry van der Klok 
Welkom: Marijke Hildering 
Geluid: Jan Vogel 
Beeld: Lieske Duim 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en het  
Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 

 


