
Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  
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‘Het kind, de vrouw en de draak’ 
 

 
Vierde zondag van de zomer 

 

 
Voorganger Angeliek Knol, organist Anton Pauw, ouderling Hans 

Weggeman, diaken Marianne Immink. 
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VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 

          We gaan staan 

Voorganger  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen   ‘Zomaar een dak’ Lied 276: 1, 2  
        

We gaan zitten 
            

Gebed om ontferming 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld 
… 
Glorialied ‘Alle eer en alle glorie’ Lied 305 

         
Kinderlied  ‘Zonne en maan, water en wind’ Lied 303: 1, 2 
 
Met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Voorganger De Heer zal bij u zijn. 
Allen DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Inleiding op de lezing 
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Eerste lezing: Openbaringen van Johannes 12: 1-12 
 
1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed 
met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf 
sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar 
weeën en haar barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de hemel: 
een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke 
kop een kroon. 4Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan 
de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw 
staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra 
ze bevallen was. 5Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle 
volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk 
weggevoerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf vluchtte naar de 
woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 

7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden 
de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 
8maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats 
meer. 9De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van 
weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. 
Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik 
een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het 
koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij 
van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die 
hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11Zij 
hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis 
overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood 
aanvaard. 12Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de 
aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij 
weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 
 
Zingen:  ‘Heer, komt in deze tijd’ Lied 662:1 
 
Vervolg: Openbaringen van Johannes 12: 13-18 
 

13Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij 
de vrouw die een zoon gebaard had. 14Maar de vrouw kreeg de twee 
vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te 
vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar 
gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 15Toen spuwde de 
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slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin 
mee te sleuren. 16Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde 
haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. 17De 
draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de 
rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en 
bij het getuigenis van Jezus blijven. 

18Hij ging op het strand bij de zee staan. 
 
Zingen: Lied 662: 2  
 
Tweede lezing: Fillipenzen 4:4-9 
 

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 
nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 
dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand 
te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar 
is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat 
lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof 
verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb 
verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. 
 
Zingen:  Lied 662: 3 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ Lied 1010  
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 

Dankgebed en voorbeden  steeds besloten met 
Voorganger: Zo bidden wij U samen: 

  
Allen:        HEER  ONZE  GOD, WIJ    BID-DEN  U VER - HOOR  ONS 
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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. 

 

Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de 
collectezak.  

 
1. Diaconie  
Naast alle goede doelen heeft de diaconie ook geld nodig voor haar eigen 
werk. Daarom wordt er vandaag gecollecteerd voor het maatschappelijke 
werk in Haarlem van en door de diaconie.  

 

2. Kerk 
 

 
Slotlied  ‘Laat de woorden die we hoorden’ Lied 422  

  

Zegen  

Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
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Mededelingen 
 
Zomeravonddienst 
Vanavond is er in deze kerk om 19 uur een zomeravonddienst: 
Anglicaanse evensong – The Anglican Singers A’dam o.l.v. Martin van 
Bleek; James Pollard, orgel.  
 
Theemiddag- zomermiddagbijeenkomst 
Op dinsdagmiddag 16 juli bent u van 14.00 – ca. 15.30u welkom in het 
wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 28. Het thema is 'gedichten'. Een 
middag met gedichten over vakantie, vrije tijd of juist een wat serieuze 
ondertoon. Neem vooral uw eigen favoriete gedicht mee.  
 


