
Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 
 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Zondag 7 juli 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Op missie?’ 

 
 

Derde zondag van de zomer 
 

 
Voorganger Angeliek Knol, organist Anton Pauw, ouderling Stephan Thijs, 

diaken Niek Rooseboom. 
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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   ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ Psalm 84: 1, 2, 3 
        

We gaan zitten 
            

Gebed om ontferming 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld 
… 
Kyrie en Glorialied ‘U alle eer’ 299e 

         
Kinderlied  ‘Zonne en maan, water en wind’ Lied 303:1 (2x)  
 
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. 
 
Bij de opening van het Woord ‘‘Wat zal ik doen’ uit God Aan (Annekee 
Stokvis) 
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Eerste lezing: Lucas 10: 1-20 

1Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan 
twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was 
heen te gaan. 2Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om 
de oogst binnen te halen. 3Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als 
lammeren onder de wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen 
sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5Als jullie een huis 
binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6Als er een vredelievend 
mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je 
terugkeren. 7Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de 
arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8En 
als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt 
voorgezet, 9genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk 
van God heeft jullie bereikt.” 10Maar als jullie een stad binnengaan waar je 
niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11“Zelfs het stof van uw 
stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen 
u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12Ik zeg jullie: het lot 
van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13Wee 
Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren 
gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich 
allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot 
inkeer gekomen zijn. 14Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en 
Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15En jij, Kafarnaüm, je denkt toch 
niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het 
dodenrijk zul je afdalen! 16Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie 
jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden 
heeft.’ 
17De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de 
demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18Hij zei 
tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 
19Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen 
te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie 
kan schaden. 20Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan 
jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel 
opgetekend is.’ 
 
Zingen  ‘Vrede voor dit huis’ Lied 819: 2, 3 
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Tweede lezing: Gelaten 6:1-16 

1Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft 
begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer 
op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt 
verleid. 2Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3Wie 
denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4Laat iedereen zijn 
eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, 
zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 5Want ieder mens moet 
zijn eigen last dragen. 
6Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn 
leermeester delen. 7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een 
mens zaait, zal hij ook oogsten. 8Wie op de akker van zijn zondige natuur 
zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het 
eeuwige leven. 9Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, 
want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor 
gekomen is. 10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het 
goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 

11U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12Degenen die 
er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede 
indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis 
van Christus. 13Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de 
wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten 
voorstaan. 14Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het 
kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is 
gekruisigd en ik voor de wereld. 15Het is volkomen onbelangrijk of men wel 
of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. 16Laat 
er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en 
voor het Israël van God.  

Zingen  vervolg Lied 819: 4, 5  
 
Verkondiging 
 
Meditatief pianospel 
 
Zingen  ‘Heer, stuur zelf het schip der kerk’ Lied 965: 1, 2, 3 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
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;  
2. Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 

 

 
Slotlied  ‘Wonen overal’ lied 419  

  

Zegen  

Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
Tentoonstelling ‘Engelenbeelden’ 
Na succesvolle exposities te hebben gehad in diverse kerken exposeert 
Ela Venbroek in de zomermaanden haar engelenbeelden in de Bavo.  
Ela’s jeugd en opleiding in Polen werden gekarakteriseerd door een 
zoektocht naar de kern van de eenvoud. Tijdens die zoektocht deed ze 
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inspiratie op voor haar grote en kleine engelen. Elke engel die zij maakt - 
of liever laat maken door har ogen - heeft een individueel karakter, een 
eigen naam en vooral een eigen verhaal. Na afloop van deze dienst kunt u 
de beelden bezichtigen aan de hand van een rondleiding geleid door Ela 
Venbroek zelf.   


