Zondag 24 juli 2022
6e zondag van de zomer
Orde van dienst

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
-we gaan staanBemoediging
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
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
We zingen als aanvangslied Psalm 92: 1, 3 en 8
-we gaan zittenGebed van toenadering
Om het geluk van mensen bidden wij:
Om het voedzame brood van vriendschap en vertrouwen.
Om de schuimende beker van echte levensvreugde.
Om het uit één stuk geweven kleed van respect en eerlijkheid.
Om de uitgestoken hand van hulp en vrede.
Om het sterke schoeisel van blijvende bereidwilligheid.
Om het vruchtbare woord van bemoediging en medeleven.
Om de wijd open blik van herkenning en erkenning.
Om de weldadige warmte van het hart dat liefde geeft.
Uit ‘Rakelings Nabij’ (Alfred C. Bronswijk)

Kindermoment
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We zingen: Heb je wel gehoord van Abraham
1

Heb je wel gehoord van Abraham,
die uit Ur der Chaldeeën kwam.
Hij moest duizend mijlen reizen,
naar het land dat God zou wijzen,
duizend mijlen trok hij voort
en zijn kompas was een enkel woord.

2

Heb je wel gehoord wat God hem zei:
“Maak je van je omgeving vrij”.
Ik zal zeeg’nen, wie jou zegent.
Ik vloek wie jou slecht bejegent.
Want je naam, al is die klein,
zal alle volken ten zegen zijn.
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Heb je wel gehoord, hij had geen kind,
maar sloeg Gods woord niet in de wind.
Hij vertrouwde heel zijn leven,
dat God hem een zoon zou geven.
En de Heer’ die alles leidt,
rekende dat tot gerechtigheid.

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Genesis 18 : 17, 20-33
We zingen Psalm 22 : 1 en 2
Schriftlezing Lucas 11 : 1 – 13
We zingen Lied 1007
Verkondiging
We zingen Lied 1005
Mededelingen en collecten
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Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.
We zingen als slotlied Lied 362
Wegzending en Zegen
Amen
Orgelspel

Na de kerkdienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Pieter Hoekstra, voorganger
Jon de Gier, ouderling
Peter Ouwens, diaken
Conny Sonneveld, lector
Johan Beuckens, organist
Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst
Wilma van der Meer, crèche
Roel Gelderloos en Lydia Steensma, regie kerkTV
Eric en Wiggert Sonneveld, koster
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