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4e zondag van de zomer  
 
 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling Frits Verhagen, 
diaken Hans Nagelkerke, koster Ruud Balkenende 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in onze gemeente.  

 

 

Inleidend orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger:  .....  

  eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:  EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
Zingen: lied 215: 1, 3, 5 en 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
  
Inleiding op de dienst  
      
Gebed  
  
Moment met de kinderen 
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
Bij de lezing 
 
Lezing: Genesis 19: 1-29 
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Zingen: lied 943: 1, 4 en 6 ‘God gaat zijn ongekende gang’  
 
Overdenking 
 
Zingen: lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 
 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend 
bidden wij het ‘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 
 
Slotlied: lied 825: 1, 4 en 5 ‘De wereld is van Hem vervuld’  
       We gaan staan 
Zegen 

  
 

Allen:    A  -  MEN 
 
Uitleidend orgelspel  
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Mededelingen 
 
Wilt u blijven zitten tot aan het einde van de dienst? Onze 
medewerkers zullen u uitnodigen uw plaats te verlaten en de uitgang 
wijzen.  
 
Collecte 

De eerste collecte: voor de 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. 
De tweede collecte: voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 
Bij de deur is de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  

Ook kunt U geld overmaken: 
Diaconie: NL71 INGB 0004311459 
Kerkelijk gemeente: NL29 RABO 0373711433 
Vermeldt u dan even dat het is voor de collecte van deze zondag 
 
Zomeravondmuziek 
Vanavond is er in deze kerk een vesper met Hayo Boerema, orgel; de 
Laurenscantorij uit Rotterdam o.l.v. Wiecher Mandemaker; J.S. Bach, 
‘Grote Orgelmis’; duur: ca. 5 kwartier 
 
Theemiddag 
15 juli is er weer een theemiddag in de Nieuwe Kerk. U bent welkom van 
14:00-16:00 uur. Opgeven is niet nodig. Belt u voor meer informatie met 
Hester Wesselius: 023-5250045 
 
 
 

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl 


