Zondag 26 juni 2022
2e zondag van de zomer
gezinsdienst

‘Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt
en waar de zon ondergaat. Maar ook daar zal Uw hand mij leiden,
ook daar houdt Uw hand mij vast’. (Psalm 139)

Voordat de dienst begint, luisteren we naar pianomuziek.
De kinderen en hun ouders mogen voorin de kerk komen zitten!
Welkomstwoord
We worden welkom geheten in deze kerkdienst en daarna gaan we
staan.
Bemoediging en Groet
Aan het begin van deze dienst spreken we samen uit dat we
vertrouwen op God, die alles heeft gemaakt en die ons altijd trouw
blijft.
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Genade voor jullie en vrede
van God onze vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest,
Amen
We zingen als eerste lied van deze dienst Lied 288 ‘Goedemorgen
welkom allemaal’ 2x
Openingsgebed
We zingen als loflied voor God Lied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe
morgen’
We lezen uit de Bijbel Psalm 139 (versie: Bijbel in Gewone Taal)
Heer, U weet alles van mij,
U kent mij.
U weet waar ik ben,
en U weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk,
ook al bent U ver weg.
U ziet me als ik thuis ben
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en U ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe.
Voordat ik mijn mond opendoe,
weet U al wat ik wil zeggen.
U bent voor mij en achter mij,
u bent om mij heen.
Uw hand houdt me vast.
Ik vind het een wonder
dat U mij zo goed kent.
Ik kan het niet begrijpen.
God, u weet waar ik ben.
Waar kan ik heen gaan
zonder dat U het merkt?
Waar kan ik heen vluchten
zonder dat U mij ziet?
Ik kan wel naar de hemel klimmen,
maar dan bent u daar.
Ik kan wel afdalen
naar het land van de dood,
maar daar bent U ook.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat.
Maar ook daar zal Uw hand mij leiden,
ook daar houdt Uw hand mij vast.
Ik kan wel willen
dat het donker wordt,
zodat U mij niet ziet.
Ik kan wel willen
dat de dag verandert in nacht.
Maar voor U is het donker niet donker.
Voor U is de nacht net zo licht als de dag.
De duisternis lijkt op het licht.
God, U hebt mij gemaakt
U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt U gevormd.
Ik dank U daarvoor.
Want het is een wonder,
zoals ik gemaakt ben.
Alles wat U maakt, is een wonder.
Dat weet ik heel goed.
U hebt me al gezien
toen ik in het geheim gemaakt werd.
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U hebt me al gezien
toen ik diep in de aarde ontstond.
Toen mijn lichaam nog geen vorm had,
zag U mij al.
Nog voordat ik werd geboren,
wist U alles al van mij.
En U schreef het in uw boek.
God, Uw gedachten kan ik niet begrijpen,
ze zijn te moeilijk voor mij.
Ik probeer Uw gedachten te tellen,
maar het zijn er zo veel,
meer dan er zand is bij de zee.
Ik ben dicht bij U,
elke ochtend weer.
We zingen met elkaar ‘God kent jou vanaf het begin’ (met filmpje)
We luisteren naar het gedicht ‘Die mij door en doorheeft’
van Karel Eykman, gelezen door Emma van Wijk
Die mij door-en doorheeft.
Ik laat me niet gauw kennen
want zo ben ik niet.
En wat ik wel ben
gaat niemand wat aan.
Zo iemand ligt mij niet
aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw.
Ik weet niet wie dat zou kunnen zijn.
Maar te weten dat er één is
die mij door- en doorheeft
die mij door- en doorziet
die mij doorlicht door merg en been
tot in mijn nieren, tot op het bot
door mij heen, tot in het hart
zo één, wie zou dat kunnen zijn?
Om dan te weten dat er één is
die mij stilletjes uitlacht
als ik stoer doe, als ik opschep.
Die een hand legt op mijn schouder
als ik me opwind, als ik kwaad ben
of bedroefd en dat niet wil laten zien.
Zo één, zou Hij dat kunnen zijn?
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We zingen in aansluiting op het gedicht Psalm 139b ‘Heer U doorgrond
en kent mij’
Korte overdenking ‘De piloot en de diepzeeduiker’
Voor de kinderen is er preekbingo
We zingen ‘Ik zal er zijn’ soliste Emma Schneider
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Tekst: Hans Maat, Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest, © 2013 Stichting Sela Music

Overstapmoment Matthieu van Loenen
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We zingen als zegenlied ‘Zegen wens ik je toe’

Even voorstellen…nieuwe kerngroep Jeugd!

Mededelingen en collecte aankondiging

Dankgebed en Voorbeden
We danken God voor alles waar we dankbaar voor zijn en bidden
om zijn hulp. We sluiten ons gebed af met het zingen van het Onze
Vader (versie Elly en Rikkert, evangelische liedbundel 466)
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We gaan staan en zingen als laatste lied ‘Diep diep diep als de zee’ (met
filmpje)
De kinderen mogen muziek maken met de tamboerijnen!
Zending en Zegen
We worden weer op weg gestuurd en ontvangen daarbij de zegen
van God, daarna zingen we drie keer ‘Amen’.

Na de kerkdienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!
Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Friedhild den Toom, ouderling
Tessa Achterberg, diaken
Emma van Wijk, schriftlezing en gedicht,
Doris van Wijk, gebeden
Pieter Jan van der Vliet, overstapmoment
Dik Boelee, muziek
Emma Schneider, solozang
Lot Mulder, schilderij voorkant liturgie
Hylke Pander en Roel Gelderloos, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster
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