
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 22 
 
INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 

KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDE KERK, zondag 7 juli 2019 

VOORGANGER:  Ds. Arie Molendijk 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Jort Bakker 

OUDERLING VAN DIENST: Pieter vd Hoeven 

DIAKEN VAN DIENST: Marty Oosting 

INZAMELING: Kerk in Actie - Binnenlandsdiaconaat/onderhoud 

gebouwen 

Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Wil Bakker. 

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag:  Oude Kerk, 10 uur, ds. P. Terpstra  

 
 

 



Voorbereiding  

Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte- na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

  

 

Groet, bemoediging en drempelgebed   

V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  …drempelgebed…  

 

Zingen: Laten wij zingend deze dag beginnen, Lied 212: 1 en 2  

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming  

Zingen: Heer, ontferm u, LIED 301: f  

 



Gloria: Laten wij zingend deze dag beginnen, LIED 212: 3 en 5; Cantorij: 4  

 

De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we:

 

Rondom het Woord 

Gebed 

Eerste lezing: Galaten 6, 1-10 

Zingen: Mensen, wij zijn geroepen om te leven: LIED 974: 1 en 3; allen: 2, 4 en 

5  

Tweede lezing: LUCAS 10, 1-20  

Zingen: Vrede voor dit huis, LIED 819:1, 2 en 4 Allen: 3 en 5 

 

Verkondiging: Waar de geest van Christus is, is vrijheid. 

Zingen: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, LIED 973: 1 en 3; allen: 2 en 4 

 

Delen 

Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw Naam  worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

 



Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen. 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven, tijdens de collecte zingt de Cantorij Lied 811; de 

gemeente is uitgenodigd om  couplet 3 mee te zingen.   

 

Zingen (zo mogelijk staande): Geef vrede door van hand tot hand, LIED 

1014: 1, 3 en 5: Cantorij: 2 en 4 

 

Zending & Zegen (bewerking van Ierse zegenbede) 

Moge de weg die je zult inslaan, zich voor je openen. 

Moge de wind in de rug je gang door het leven lichter maken. 

Moge de zon warm schijnen op je gezicht  

en moge haar licht jouw gemoed blijmoedig maken. 

Moge de regen zacht op je velden vallen. 

En tot wij elkaar weer ontmoeten,  

moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

Wees dan gezegend in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest.  

Beantwoord met gezongen 

 

 

 


