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Openingslied Psalm 103: 1, 3, 5
1.

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3.

Hij is een God van liefde en genade,

barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,

die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

5.

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

voorganger: De Levende zal u nabij zijn

We wensen elkaar de Vrede van de Heer met
Lied NLB 421 Vrede voor jou (2x)

(we gaan zitten)
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Gebed vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Laten we stil zijn
voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al je krachten.
En heb je naaste lief als jezelf.

Lied NLB 869: 1, 3, 4
1.

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,

de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,

die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
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3.

Wat onze God in de aanvang schiep,
dat wil Hij ook bewaren;

wat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.

De Heer regeert, en het is goed

waar Hij de mensen wonen doet.
Geef onze God de ere!
4.

Ik riep de Heer aan in de nood:
‘O God, hoor naar mijn klagen!’

Toen redde Hij mij van de dood.
Zijn goedheid blijft ons dragen.
Daarom, o Here, dank ik U, -

o dank Hem met mij, dank Hem nu!
Geef onze God de ere!

We openen de bijbel
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 49: 13-18
Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft
zijn volk getroost, Hij heeft zich over de armen ontfermd.

Sions klachten door de HEER weerlegd

Sion zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’

Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het
kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik

heb je in mijn handpalmen gegrift, je muren staan Mij steeds voor ogen.
Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand die je verwoestte en
vernielde, trekt weg.

Sla je ogen op, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar Ik leef – spreekt de HEER –, je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
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Lied NLB 864: 1 en 2
1.

Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.

Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,

gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
2.

God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,

Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,

dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Lezing uit het tweede testament: Matteüs 6: 24-34
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere

verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik

jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken,
noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer

dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in
de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren;
het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan

zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan
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zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding?

Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet
en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet

gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld
staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met
hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je
dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of:
Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de

heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig

hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen

zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
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Lied NLB 981: 1, 2, 3, 4 en 5
1.

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,

wij danken U voor al wat leeft.
2.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
3.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
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4.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Uitleg en overweging
Lied NLB 904: 1 en 3
1.

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,

der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden

waarlangs uw voet kan gaan.
3.

Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,

dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid

geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.
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Gebeden met responsie NLB 368h:
Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen
Stil gebed – Onze Vader
Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Wijkgemeente (zie ook laatste pagina)
Tijdens de collecte speelt de organist:
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend - J.S. Bach (1685-1750)
Mededelingen (zie ook laatste pagina)

Slotlied NLB 978: 1, 3 en 4
1.

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
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.
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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.

Zegen

Collectedoelen 31 juli 2022:

1. Wijkdiaconie
2. Wijkgemeente

U kunt doneren via: collectezak, TDK-app (scan QR-code),
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21
onder vermelding van het doel, en via iDEAL
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk

Volgende week: koffieconcert
Volgende week 7 augustus geeft Willeke Smits vanaf 11:30 uur een

koffieconcert. Het concert duurt ongeveer een half uur en vooraf is er een
toelichting. Toegang gratis en mogelijk gemaakt door de Stichting

Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht. Een waar luistergenoegen na de
koffie!

Zie voor meer informatie: https://stichtingruprechtorgel.nl
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