
Zondag 26-6-2022, 2e van de zomer 

 

Orgelspel 

 

Mededelingen 

 

Lied 287 : 1, 2, 5 

1 Rond het licht dat leven doet 

 groeten wij elkaar met vrede; 

 wie in voor- of tegenspoed 

 zegen zoekt, mag binnentreden, - 

 bij de Heer zijn wij hier thuis, 

 kind aan huis. 

 

2 Rond het boek van zijn verbond 

 noemen wij elkaar bij name, 

 roepen wij met hart en mond 

 levenswoorden: ja en amen, - 

 als de kerk van liefde leest 

 is het feest! 

 

5 Rond het licht dat leven doet 

 groeten wij elkaar met vrede. 

 Paaslicht straal ons tegemoet, 

 zegen wie uw liefde delen, - 

 licht dat dit geheim behoedt: 

 God is goed. 

 

Votum en groet 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: God, oorsprong en toekomst 

a: MAAK ONS LEVEN OP U GERICHT 

    AMEN 

 

Drempelgebed 

 

Lied 47 : 1 

1 Volken weest verheugd, 

 jubelt, toont uw vreugd, 

 prijst met handgeklap 

 's Heren koningschap. 

 Ja, Hij is de Heer, 

 volken slaat Hij neer, 

 zijn geduchte kracht 

 geeft ze in onze macht. 

 Met zijn eigen hand 

 meet Hij Jakob 't land, 

 die daar woont met trots, 

 als beminde Gods. 

 

 

Kyriegebed 

 

Gloria Lied 305 

1 Alle eer en alle glorie 

 geldt de luisterrijke naam! 

 Vier de vrede die Hij heden 

 uitroept over ons bestaan. 



 Aangezicht 

 vol van licht, 

 zie ons vol ontferming aan! 

 

2 Alle eer en alle glorie 

 geldt de Zoon, de erfgenaam! 

 Als genade die ons toekomt 

 is Hij onze nieuwe naam. 

 Licht uit licht, 

 vergezicht, 

 steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie 

 geldt de Geest, die leven doet, 

 die de eenheid in ons ademt, 

 vlam die ons vertrouwen voedt! 

 Levenszon, 

 liefdesbron, 

 maak de tongen los voorgoed! 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

Collectagebed 

 

Kinderen van de KND komen naar voren 

Marjanneke Scholtheis doet gesprekje 

 

Maak een blij geluid voor de Heer (tekst invoegen) 

 

1e lezing: 1 Koningen 19:19-21 
19Elia 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. 20Meteen 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.’ 21Elisa 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 16b 3x herhalen 

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

 U wijst mij de weg ten leven. 

 Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 

 

2e lezing: Lucas 9:51-62 
51Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij vastberaden op 

weg naar Jeruzalem. 52Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze 

kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat 

Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54Toen 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?’ 55Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56Ze gingen 

verder naar een ander dorp. 
57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen U ook 

gaat.’ 58Jezus 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.’ 59Tegen 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.’ 61Weer 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 339f 

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U. 

 

Verkondiging 

 

Meditatief pianospel 

 

Lied 807 

1 Een mens te zijn op aarde, 

 is eens voorgoed geboren zijn, 

 is levenslang geboorte pijn. 

 Een mens te zijn op aarde 

 is leven van de wind. 

 

2 De bomen hebben wortels 

 de bomen mogen stevig staan 

 maar mensen moeten verder gaan 

 de bomen hebben wortels 

 maar mensen gaan voorbij. 

 

3 De vossen hebben holen 

 de mensen weten heg nog steg 

 zijn altijd naar hun huis op weg 

 de vossen hebben holen 

 maar wie is onze weg? 

 

4 De mensen hebben zorgen 

 het brood is duur, het lichaam zwaar 

 en wij verslijten aan elkaar. 

 Wie kent de dag van morgen? 

 De dood komt lang verwacht. 

 

5 Een mens te zijn op aarde 

 is pijnlijk begenadigd zijn 

 en zoeken, nooit verzadigd zijn 

 is rusten in de aarde 

 als alles is volbracht. 

 

6 Hoe zullen wij volbrengen 

 wat door de eeuwen duren moet 

 een mens te zijn die sterven moet? 

 Wij branden van verlangen 

 tot alles is voltooid. 

 

Voorbeden en stil gebed 

ONZE VADER...... 

 

Inzameling van de gaven 

 

Lied 419 

1 Wonen overal nergens thuis, 

 aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 

 Vallende sterren, de schim van de maan, 

 mensen die opstaan en leven gaan, 

 mensen, veel geluk. 

 

2 Wonen overal even thuis 

 handel en wandel en huis na huis 

 loven en bieden op waarheid en waan 



 wagen en winnen en verder gaan 

 mensen veel geluk. 

 

3 Wonen overal bijna thuis 

 aarde mijn hemel zijn vaders huis 

 stijgende sterren de lach van de maan 

 mensen die dromend een stem verstaan 

 mensen veel geluk. 

 

Zending en zegen 

 

Orgelspel 


