
 
 

 

Zondag 26 juni 2022 
om 10.00 uur 

Kerk van de Eenheid in Christus 
 

 
 
 
Orgelspel 
 
We beginnen de dienst in stilte … 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord 
Je geroepen voelen of geroepen worden: soms past dat goed in ons 
leven, maar soms ook niet. En als je daarbij een keus moet maken: 
waar baseer je je dan op om het niet of wel te doen? En hoe weet je 
of je te goeder trouw op die roep, die roeping kunt ingaan? Vragen te 
over, waar we vanochtend over willen nadenken. 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 

Intochtslied  Lied 212: 1, 2, 4 
 
Bemoediging 

Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die een God is van gerechtigheid en liefde  
en die trouw is tot in eeuwigheid. 
In Zijn naam groeten we elkaar 
en wensen elkaar vrede. 

 
Drempelgebed 

En zo bidden we: dat Uw goedheid, eeuwige God, 
ons mag vinden. 
dat Uw Geest ons moed geeft, 
dat Uw woord ons richting geeft: 
om de weg te vinden naar de liefde en de vrede.  
Amen 
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Zingen  Lied 84: 1, 3, 6 
 
 
Kyriëgebed  
aan het eind eenmaal afgesloten met Kyrielied: 301 f  

 
 
Glorialied: Lied 103c: 1 en 2 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: 1 Koningen 19: 19-21 
 
 
Zingen Lied: 612: 1, 2, 3 
 
 
Tweede lezing: Lucas 9: 51-62 
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Acclamatie  Lied 339a 

 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 919: 1, 2, 3 
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Toelichting op de collecte 
Collectedoel: Hulp ongedocumenteerden 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D72200 
 
 
Gebeden 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 
Slotlied  Lied 978: 1, 3, 4 
 
Zegen 
 
Gezongen Amen 
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Lied 212 

Componist Johann Crüger – ‘Lobert den Herren allen, die ihn ehren‘, Dichter Paul Gerhardt. 

 

2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. Zing Halleluja! 
 
4 Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  Zing Halleluja! 
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Lied 84. 

Componist Geneve 1562, Dichter Jan Wit 

 
 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
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6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
 
Lied 103c 
 

 
2. Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
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Lied 612 

 
t: Sytze de Vries; m: Heinrich Schütz 

 

2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
 

3. Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng onszelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 
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Lied 919 
 

 
Componist Dresden 1694/Darmstadt 1698 – ‘Straf mich nicht in deinem Zorn‘, 

Dichter Ad den Besten 

 
 

 

2 Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 

sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 

3 God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 

bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 

  



10 

 
 

Lied 978 

 
Componist Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott läst walten‘ 

 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
 


