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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:
Voorgangers: Brenda Kerkdijk,
Riny Visser en Jan de Gruijter
Organist:

Cedrik Kerkdijk

Allen: Leer ons te leven zoals u het
wil.
V:
Haast u ons te helpen.
Allen: En wees tot onze redding
gereed! Amen.

Collecten:
• Kerk
• Diaconie
• Exploitatie

Zingen: Lied 885 : 1 en 2
Tien woorden

Orgelspel
Intochtslied Lied 216: 1, 2 en 3 Dit is
een morgen

Inleiding thema: Geloof en geluk

Votum en groet
V.: Eeuwige, onze God, wij die U
nooit hebben gezien.
Allen: Zie ons hier staan.
V.: Wij die van U hebben gehoord.
Allen: Hoor ons aan.
V.: Uw Naam is dat Gij mensen helpt.
Allen: Wees onze hulp.
V.: En dat Gij alles hebt gemaakt.
Allen:Maak alles nieuw.
V.: En dat Gij ons bij name kent.
Allen: Leer ons U kennen.
V.: U, die de bron van leven wordt
genoemd.
Allen: Doe ons weer leven.
V.: U, die hebt gezegd: Ik zal er zijn.
Allen: Wees hier aanwezig. Amen
Zingen Lied 221 : 1
Gebed van toenadering
V:
In uw hand, o God, leggen wij ons
leven.
Allen: Bevrijd ons en wees ons
genadig
v:
Reken ons het kwade niet toe.
Allen: Bevrijd ons en wees ons
genadig
V:
We jagen vaak slechts geluk na.

Zingen: Lied 422 : 1,2 en 3

Lied als gebed voor de opening van het
woord (melodie lied 248)
Gods Woord, zo dikwijls afgeschreven
bestaat niet louter op papier,
maar komt door mensen heen tot
leven. De speelplaats van Gods heil is
hier.
Wij schuilen samen rond de Schriften,
de Weg wordt voor ons uitgelegd:
dat God ons beschermt, en draagt alle
dagen,zoals ons in liefde is aangezegd.
De Geest wil in de harten wonen:
van jong tot oud, van laag tot hoog,
En spelen wij in, op wat gaat komen
Dan buigt het kwaad om, tot vrede en
hoop.
Vermenigvuldig van de vreugde
Waar mee je rijk gezegend bent,
Om in de wereld door te geven
Gods liefde en gerechtigheid.
Schriftlezing Lucas 19: 1 – 10 (Nienke
Kerkdijk)
Zingen Lied 531 : 2
Overdenking
Zingen: Lied 783 : 1, 2 en 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Samen geloven

Samen geloven is opstaan en wagen,
hand en hand meedoen met Gods
avontuur;
Regenboog, vergezicht, omzien en dragen,
spelen met woorden en water en vuur.
Samen geloven is mensen ontmoeten,
laatste als eerste en minste het meest.
Zingen en bidden met handen en voeten
Meer dan je denkt wordt geloven een feest.
Samen geloven zo kom je te boven
pijn om gemis en steen van verdriet.
Kun je weer proeven en ruiken en voelen
Gods koninkrijk, dat komt als een lied.
Samen geloven geeft meer dan gewone
kleur aan het leven van ons allemaal;
maakt onze harten en huizen herbergzaam;
laat ons weer meespelen in Gods verhaal.
Samen geloven is niet meer geloven
dat steeds het recht van de sterkste wint.
Kerk zonder drempels met mensen die
samen
delen en bidden en worden als kind.
Samen geloven met vallen en opstaan;
Dan kom je handen en ogen tekort;
raak je verbonden en ben je gezegend,
als je verwonderd en menslievend wordt.

Dienst van de gebeden
Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Zingen gezang 1006 (Onze Vader)
Collecte
Gedicht: Een gelukkig mens, een psalm
van Greet Brokerhof-Van der Waa
Zegenbede
V.
O, stilte in onze storm, baken in
onze onstuimige zee,
stem in deze wereld, kom aan het
licht en verlicht ons met uw
zegen.
Moge God ons zegenen met wijsheid
Allen: om de juiste keuze te maken
V.
Moge God ons zegenen met
kracht

Allen: om onze opdracht uit te
voeren
V.
Moge God ons zegenen met
vertrouwen
Allen: dat zelfs een storm in ons
leven kan luwen
V.
Moge God ons zegenen opdat we
ervaren
Allen: dat als we diep in de put
zitten we er toch uit kunnen komen
V.
Moge God ons zegenen met
inzicht
Allen: opdat de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde werkelijkheid kunnen
worden
V.
Moge God ons zegenen met iets
van zijn oneindige barmhartigheid
Allen: zodat wij die aan anderen
bewijzen.
Slotzang Lied 425
Beantwoord met Ja, amen ja, halleluja
Berichten voor de gemeente
Agenda:
• Maandag 20.00 uur
moderamenvergadering.
• Woensdag: 10.00 uur inloopochtend
• Zondag 11 aug. gaat voor
Ds. A. W.W. de Ruiter Wijk en
Aalburg
Zieken:
Sybe Sijbesma is vrijdag opgenomen in
het Twee Steden Ziekenhuis vanwege
de pijn in de heup. Er is een drain
geplaatst die de pijn drastisch heeft
verlaagd.
Autodienst:
11 aug. W. van Pelt tel 273160

