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De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
Welkom

Openingslied Psalm 100
1.

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2.

Roep uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

3.

Treed statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

voorganger: De Levende zal u nabij zijn

Lied NLB 421 Vrede voor jou
We wensen elkaar de Vrede van de Heer

(we gaan zitten)
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
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voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al uw krachten (Deut. 6:5)
Heb liefde tot de mens die naast je is, je gelijke (Lev. 19:18)
Lied NLB Psalm 84: 1, 3 en 4
1.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

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.

4.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
We openen de bijbel
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Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 56: 1-8
Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die Ik breng is nabij,
en weldra openbaar Ik mijn gerechtigheid.
Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
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hem geef Ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om Hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
hem breng Ik naar mijn heilige berg,
hem schenk Ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers worden op mijn altaar aanvaard.
Mijn tempel zal heten Huis van gebed voor alle volken.
Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
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Lied NLB 756: 1-5
1.

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2.

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3.

Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4.

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5.

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Lezing Handelingen 8: 26-40
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten
weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar
die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge
ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het
beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te
aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen.
De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte
zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg:
‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als
niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te
komen zitten.
Dit was het schriftgedeelte dat hij las:
‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder
deed Hij zijn mond niet open.
Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan,
wie zal van zijn nakomelingen verhalen?
Want op aarde leeft Hij niet meer.’
De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft?
Over zichzelf of over een ander?’ Daarop begon Filippus met hem te spreken over
het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt
nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk,
water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Hij liet de wagen stilhouden
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en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem
doopte.
Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem
mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.
Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het
evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam.
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Lied NLB 422
1.

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

3.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

2.

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

2.

Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Uitleg en overweging
Lied NLB 686: 1, 2
1.

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.
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De gebeden, waarin gezongen wordt NLB 610 vers 6:
Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!
Stil gebed – Onze Vader
Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Wijkgemeente (zie ook laatste pagina)
Tijdens de collecte speelt de organist
Mededelingen (zie ook laatste pagina)
Slotlied NLB 868: 1-5
allen

1.

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

vrouwen

2.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

mannen

3.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

allen

4.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
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allen

5.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Zegen

Collectedoelen 7 augustus 2022: 1. Wijkdiaconie
2. Wijkgemeente
U kunt doneren via: collectezakken, TDK app (scan de qr code),
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21
onder vermelding van het doel, en via iDEAL
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk

Koffieconcert vanaf 11:30 u
Om 11:30 uur begint het derde koffieconcert in de Tuindorpkerk. Willeke Smits
bespeelt het onvolprezen Ruprecht-Orgel en zal vooraf een toelichting geven. Het
concert duurt ongeveer een half uur. Toegang gratis en mogelijk gemaakt door de
Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht. Een waar luistergenoegen na de
koffie!
De volgende koffieconcerten zijn:
14 augustus − Peter van Dijk
21 augustus – David Jansen
Zie voor meer informatie: https://stichtingruprechtorgel.nl
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