Zondag 7 juli 2019, Dorpskerk
derde zondag van de zomer
“De missie van de kerk en de identiteit van Nederland”

Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb wil ik heten.
Neeltje Maria Min

Klokluiden en Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanIntroïtus antifoon Lied 710b

Intochtspsalm 84:1
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Introïtus antifoon Lied 710b

Votum
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Vg:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zittenGebed om ontferming in twee intenties, met na beide
intenties “Heer, hoor ons zingen aan…” en daarop als
gezongen antwoord Lied 301 K
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Loflied Lied 705:1,4 Ere zij aan God de Vader
Gesprek met de kinderen
We zingen Lied 840:1,2 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik
kom
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de
kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Gebed om verlichting door de Geest
Lezing uit Jesaja 66:10-14
allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
10Laat
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zullen je zogen en verkwikken.
12Want dit zegt de HEER:
Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.
Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
13Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
14Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.
We zingen Lied 885 Groot is uw trouw o Heer
Lezing van Lucas 10:1-17
101Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan,
die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad
en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2Hij zei
tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er
weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3Ga op
weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de
wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen
sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5Als jullie
een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit
huis!” 6Als er een vredelievend mens woont, zal jullie
vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je
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terugkeren. 7Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je
aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet
van het ene huis naar het andere. 8En als jullie een stad
binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt
voorgezet, 9genees de zieken die er zijn en zeg tegen
hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10Maar
als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent,
trek dan door de straten en zeg: 11“Zelfs het stof van uw
stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als
aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van
God is nabij!” 12Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die
dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13Wee
Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn,
zouden de inwoners van die steden zich allang in een
boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot
inkeer gekomen zijn. 14Wanneer het oordeel komt, zal
het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van
jullie. 15En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in
de hemel zult worden verheven? In het diepst van het
dodenrijk zul je afdalen! 16Wie naar jullie luistert, luistert
naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij
afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’
17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en
zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan
ons bij het horen van uw naam.’
Lied 998
Verkondiging
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We zingen Lied 139:1 Heer die mij ziet zoals ik ben
Dankgebed, voorbeden
Iedere intentie wordt afgesloten met
daarom bidden en zingen we tot U, o God….
daarop bidden we zingend ten antwoord
Lied 368 G Adem van God

Aansluitend stil gebed en “Onze Vader”
Inzameling der gaven
1
2
3
De kinderen komen terug
-allen gaan staanLied 416 Ga met God en hij zal met je zijn
Zegen en amen Lied
Allen zingen als antwoord:
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