
Zondag 30 juni 2019, 9:30 uur 

Tweede zondag van de zomer 
Morgengebed 

THEMA: KUN JE MIJ VOLGEN? 

 

Orgelspel 
 

OM TE BEGINNEN 
 

Woord van welkom 
De ouderling ontsteekt de twee kaarsen op tafel, die Woord en Wereld 

symboliseren, aan het licht van de Paaskaars.  
 

Stilte In de consistorie bidt de ouderling van dienst om een zegen over 
deze eredienst. 

 

De ambtsdragers en medewerkers komen binnen. 
 

Morgenlied (staande)  Lied 218: 1, 2 en 5 
 

Openingsvers en lofprijzing  
v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  Heer, open mijn lippen. 

g:  MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER. 
v: God, kom mij te hulp. 
g: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN 
v: Eer aan de Vader en de Zoon en 

 de heilige Geest zoals het was in het begin  
en nu en altijd 

g: EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN. 
 HALLELUJA. 

Iedereen gaat weer zitten 
 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 

 
RONDOM HET WOORD 
 

Psalmgebed 
Lezing     Psalm 8: 1-5 (NBV) 
Zingen    Lied (Psalm) 8: 4, 5 en 6 
 

Schriftlezingen   Lucas 9: 57-58(NBV, tekst van deze zondag!)  

 
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 kan zijn hoofd nergens te ruste 
leggen.’  

 
Matteüs 16: 24-26 (Bijbel in Gewone Taal) 
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24Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je 

niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet bereid zijn om je leven op te geven 
en met mij mee te gaan. 25Als je je leven probeert te redden, zul je het juist 
voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn 
volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.  
 
Wij zingen: ‘Geroepen om te zingen’, lied 173: 1 en 2, tekst: Jan van 

Opbergen, melodie: Wat de toekomst brengen moge (Liedboek 2013, lied 
913) 
 

1 Om te leven met zovelen mens voor mens en land voor land, 
is uw woord aan ons gegeven en uw Geest weeft het verband.  
Leer ons uit onszelf te treden, haal ons uit die eenmanstent 
om te gaan met vaste schreden naar wie nog geen leven kent.  

 
2 Dat wij niet verloren raken in de binnenlandse strijd,  
opgetast met eigen zaken, voor zoveel zo weinig tijd.  
Dat wij niet onszelf begraven, niet vergaan in eigenbaat,  
maar verrijzen bij het leven, tot vernieuwing weer in staat.  
 

Overdenking 

Moment van inkeer en verstilling 
Zingen     Lied 802: 1, 4 en 5 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
Pastorale en diaconale mededelingen 

Gebeden  -    Morgengebed  
- Voorbeden, telkens beantwoord met de responsie: 

lied 367e 

-  Stil gebed 
-  Gezamenlijk Onze Vader 

 
Inzameling van de gaven  

1ste rondgang:  Diaconie 
2de rondgang:  Kerkelijk leven 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied (staande)   Lied 423 

Zending en zegen 

Be-aming     Lied 431b 
 


