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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
 
 
Klokgelui 
 
 
Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst   
 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
 
allen gaan staan  
Lied 283: 1-3 In de veelheid van geluiden 
 
Groet en bemoediging 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

     die hemel en aarde gemaakt heeft.  

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

     en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

     genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

 

Drempelgebed 

 
Lied 283: 4,5 
allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Psalm 109: 1,2, 14 
 
Gebed van de zondag 
 
Voor en met de kinderen/ verhaal voor grote en kleine oren 
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• DIENST VAN HET WOORD • 
 

Lezing (door de lector) 1Koningen 19: 19-22 
Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze 
aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter 
het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 
Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij 
afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ 
‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21  Elisa ging terug, slachtte 
zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten 
aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. 

 
Lied 807: 1en 2 Een mens te zijn op aarde 
 
Lezing Lucas 9: 51-62 
Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij 
vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een 
Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de 
dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54 
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, 
vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 
55 Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.  56 Ze gingen 
verder naar een ander dorp. 57  Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen 
Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen 
hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen 
plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan leggen.’ 59 Tegen een ander zei Hij: ‘Volg 
Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te 
begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga 
jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61  Weer een ander zei: ‘Ik 
zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 
huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en 
achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 

 
Lied 361: 1,4,6  Er heeft een stem gesproken 
 
Verkondiging 
 

Muzikaal moment  
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
 
Lied 913: 1 en 4. Wat de toekomst brenge moge 
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Afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een 
kaars aangestoken en gaan allen staan.) 

 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

 
Toelichting bij de inzameling door de diaken 
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk 
onderdeel van onze kerkdiensten.   Onze partners rekenen op ons. Sinds mensenheugenis 
kan er contact geld geschonken worden en ook al heel lang in de vorm van collectebonnen, 
op dit moment verkennen we ook  de mogelijkheden van digitaal m.b.v. een QR-code. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid ook bestaan om via het bankreknr. dat op pag. 2 van het 
kerkblad en op de website vermeld staat uw collectebijdrage over te maken. 
 
 
 
1e collecte 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e collecte 
 
 
 
 
 
 

 

• DIENST IN DE WERELD • 
 

allen gaan staan  
Slotlied 416: Ga met God 
 

 

Wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
  
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u van harte welkom.  
 
Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een 
dienst. Voor de dienst van as. zondag 3 juli 10:00 uur staat ds Jaco Zuurmond uit 
Enschede op het rooster. 


