ORDE VAN DIENST
Zondag 19 juni 2022

Een dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling Stéphan Thijs,
diaken ArieJan van der Schaaf, 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 deze gemeente. Spreek de ouderling van dienst gerust na
de dienst aan voor meer informatie over deze gemeente.
Orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
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.

Zingen: lied/psalm 27: 1 en 7 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’
We gaan zitten
Inleiding op de dienst
Kyrië en gloria: lied 299e ‘U alle eer’
Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
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Eerste lezing: Jesaja 65: 1-9
Al vragen zij niet naar Mij,
toch laat Ik me raadplegen,
en al zoeken ze Mij niet,
toch laat Ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,
toch antwoord Ik: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik.
Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt.
Een volk dat Mij openlijk tergt, telkens opnieuw:
ze ontsteken offers in tuinen
en branden wierook op branders van aardewerk,
ze zitten in graven
en slapen op geheime plaatsen,
ze eten vlees van varkens,
hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
Ze zeggen: ‘Blijf waar je bent, kom niet dichterbij,
want ik ben te heilig voor jou.’
Ze prikkelen Mij als rook in mijn neus,
ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.
Hier voor Mij ligt wat er geschreven staat;
Ik zal niet rusten tot Ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen
en die van je voorouders erbij – zegt de HEER;
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen
en Mij gehoond op de heuvels.
Ik heb hun loon van tevoren bepaald,
ze krijgen het allemaal terug.
Dit zegt de HEER:
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal Ik hetzelfde doen,
Ik zal niet alles vernietigen.
Uit Jakob zal Ik nageslacht doen voortkomen,
uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,
mijn dienaren zullen zich daar vestigen.
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Zingen: lied 944 ‘O Heer, verberg U niet voor mij’
Tweede lezing: Lucas 8: 26-39
Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea
ligt. Toen Hij aan land stapte, kwam Hem een man uit de stad tegemoet die
door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren
meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus
zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met
Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek Je, doe me
geen pijn!’ Jezus had namelijk de onreine geest bevolen uit de man weg te
gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de
man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok
hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen
gedreven. Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ –
er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten Hem hun niet te
bevelen naar de onderwereld te gaan. Nu werd er op de berghelling een
grote kudde varkens gehoed, en de demonen smeekten Jezus om hun toe
te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze
uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde
de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. Toen de
varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in de
stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om
met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen,
troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat
aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen,
werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden,
vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit
het gebied van de Gerasenen verzocht Jezus hen te verlaten, want angst
en ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij stapte in de boot om terug te
gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met
aandrang bij Hem te mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de
woorden: ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’
Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem
gedaan had.
Zingen: lied 928 ‘Hoe ik ook ben’

5

Overdenking
Zingen: lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’
We herdenken Willem van den Berg, aansluitend zingen we lied 954:
‘Rust en vrede’
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden en stil gebed
Mededelingen en bloemengroet
Collecte
De eerste collecte is voor: MissionPossible. De hulpverlening van deze
stichting bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische
hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in
het opvoeden van de kinderen. Meer lezen: missionpossible.nl
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem.
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
We begeven ons naar het koor voor het vieren van het avondmaal
DE TAFEL
Vredegroet
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren
Verhef uw harten!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed: We zingen lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’
Nodiging
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Delen van brood en wijn ondertussen zingen we lied 568a ‘Ubi Caritas’.
Dankgebed: We bidden samen 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.

Slotlied: lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’
Zegen

A:

AMEN

Orgelspel

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Brouwerskapel. We
ontmoeten u daar graag!
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Mededelingen
Zomeravondmuziek
Vanavond in deze kerk om 19.00 uur
Evensong - Roder Jongenskoor o.l.v. Jaap de Kok, Sander van de
Houten, orgel, voorganger: ds. Johan Schelling
Kennismakingsbijeenkomst
Voor alle nieuwe leden van onze gemeente is er op zondag 3 juli een
kennismakingsbijeenkomst. Voelt u zich (nog) nieuw in onze gemeente?
Wees dan welkom om aan te schuiven. Graag maken we nader kennis op
deze zondag na de dienst. De ontmoeting zal ongeveer tot 12.30u duren
en kinderen zijn ook van harte welkom. Schuift u ook graag aan? Meld u
dan vóór 24 juni aan via pastoraalteamhaarlem@gmail.com of bel tijdens
kantooruren naar het kerkelijk bureau: 023 553 20 40
Data theemiddagen
In de maanden juni en juli hopen we elkaar weer als vanouds in het
wijkgebouw te ontmoeten tijdens de theemiddag. Bij deze een overzicht
van de data:
Donderdag 30 juni 14.00-15.30u
Donderdag 14 juli 14.00-15.30u Zie voor meer informatie het kerkblad.
Tóch op kamp, mét Haarlem Noord
Dit jaar organiseren we een kamp in samenwerking met de Immanuelkerk
in Haarlem-Noord. Zij gaan van 24 – 26 juni met elkaar op kamp in
Bentveld én wij +vriendjes/vriendinnetjes mogen mee! Vanuit onze PGH
gaat sowieso één leid(st)er mee en misschien nog wel meer. Voor de
kinderen, leeftijd ± 8 t/m 12 jaar, is er volop plaats. Zie voor meer
informatie het kerkblad.
Leerhuis
Donderdag 7 juli van 10.00u-11.30u in de ontmoetingsruimte van de
Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat

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