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Voorganger: ds Okke Wisse
Organist: David Jansen
Lectrix: Corrie Kamphof

7 juli 2019
De boodschap

De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt
Inleidend orgelspel
Begroeting door de voorganger
(we gaan staan)

Openingslied NLB 276: 1 en 2
Voorganger: De Levende zal u nabij zijn

We wensen elkaar de Vrede van de Heer
(we gaan zitten)
Gebeden vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Laten we stil zijn
Voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is één!
(Deuteronomium 6:4)

Voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten
(Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)
We zingen samen het kinderlied NLB 224 (2 keer)
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd
om nu mee te gaan naar de kindernevendienst.
We openen de bijbel
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 66: 1-12
Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam,
breng hem eer en lof.
Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
Laat heel de aarde voor u buigen
en zingen, uw naam bezingen.’
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Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:
machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten.
Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,
ons in een vangnet gedreven,
ons een zware last op de schouders gelegd.
Mensen zijn over ons heen gereden,
wij zijn door vuur en door water gegaan,
maar u bracht ons naar een land van overvloed.
Lied NLB 823: 1 en 4
Lezing uit het Tweede Testament: Lucas 10: 1-20
Daarna 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. Hij 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. Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren
onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen
mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan
eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie
vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf 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. En als jullie een stad
binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees
de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie
bereikt.” Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent,
trek dan door de straten en zeg: “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!” Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal
op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee 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. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker
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zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de
hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je
afdalen! Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst
mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’
De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de
demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ Hij zei
tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk
wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te
vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan
schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend
is.’
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Lied NLB 831: 1, 2 en 3
Uitleg en overweging
Lied NLB 720 helemaal
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst, we nemen
afscheid van groep 8
We zingen eerst samen het afscheidslied
Vandaag nemen we afscheid, van deze kind’ren hier
Ze zijn bij ons begonnen, als kleine uk van vier
Refrein: Ons ben je ontgroeid nu, te groot voor kinderneven,
Maar denk nog eens aan ons, al is het maar voor even.
We lazen uit de bijbel, en praatten met elkaar
We knutselden en plakten, en zongen bij gitaar

Refrein

Het leukste was palmpasen, een hele stok vol snoep
Kom volgend jaar maar helpen, met de hele groep

Refrein

We zullen jullie missen, maar gunnen jullie graag
Aan de 12+ groep, kijk die zijn blij vandaag

Refrein
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De gebeden, waarin gezongen wordt:
(368g) Adem van God, vernieuw ons bestaan
Stil gebed – Onze Vader
Collecte 1. Diaconaal buurtwerk 2. Wijkgemeente
1. De Protestantse Diaconie Utrecht steunt het kerk- en buurtwerk in en
vanuit de inloophuizen, zoals de oecumenische buurtcentra de Wijkplaats
in Lombok, het Knooppunt in Lunetten, of de Roobolkapel op Zuilen. Onder
leiding van de diaconale werkers geven vele vrijwilligers aandacht en tijd
aan kwetsbare mensen in de wijk, praktisch en vanuit hun geloof.
Tijdens de collecte speelt de organist
Mededelingen - de kinderen worden uit de crèche gehaald
Slotlied NLB 416: 1, 2 en 3
Heenzending en Zegen
De Altijd Nabije zegent u en behoedt u
De Altijd Nabije doet lichten Zijn gelaat over u en is u genadig
De Altijd Nabije verheft Zijn gelaat over u en geeft aan u vrede

Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade in de Voorhof klaar.
Blijft u ook voor een ontmoeting met andere gemeenteleden?
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Ik ga op reis en neem mee .... de Tuindorpkerk!
Het is bijna vakantie, sommigen van ons gaan op reis, anderen blijven hier
in de stad. We zijn benieuwd hoe iedereen de zomer doorbrengt. Laat ons
weten waar je was! Bij de uitgang delen we kaarten uit van de
Tuindorpkerk. Neem ‘m mee op reis en maak tijdens je vakantie een
originele selfie met de kaart of fotografeer de kaart op een mooie plek. Op
de top van een berg, aan het strand, op de fiets, of gewoon in je eigen
tuin. Of stuur de kaart via de post naar ons terug met de Groeten uit…. (er
zit al een adressticker op!).
Foto’s kun je mailen naar Els of Lisette els.smit@outlook.com of
haverkamp.jan@gmail.com (appen mag ook).
Tijdens de startzondag laten we zien waar de Tuindorpkerk deze zomer is
geweest. En belonen we de meest originele inzending (en dat hoeft dus
niet de meest exotische bestemming te zijn!). Meer informatie bij Els of
Lisette.
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Aan nieuwe bezoekers/ aspirant leden van de Tuindorpkerk:
welkom!
Wellicht bent u vandaag voor het eerst te gast in onze gemeente. Wij
heten u van harte welkom. De Tuindorpkerk wil een hartelijke en gastvrije
gemeenschap zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar
omzien, met elkaar meeleven en elkaar de ruimte geven. Wij hopen dat de
viering en onze gemeente u aanspreken en een uitnodiging vormt om
vaker bij ons langs te komen.
Vele mogelijkheden
Misschien hebt u al vaker een dienst van ons bijgewoond en wilt u zich graag
wat meer verbinden met onze gemeente. Dat kan in de vorm van een
kennismakingsgesprek of het volgen van een van onze cursussen, of
meewerken aan een themadienst. Er zijn vele mogelijkheden. Misschien
bezoekt u onze zondagse vieringen al langere tijd, maar bent u geen (actief)
lid van deze gemeente. Ook daar kunnen we elkaar vinden.
Elkaar (her)kennen
In alle gevallen is het voor het wederzijdse contact belangrijk dat we elkaar
leren kennen en elkaar weten te vinden. Wij willen u daarom uitnodigen om
onderstaande gegevens in te vullen en deze af te geven in de Voorhof. Wij
kunnen u dan op de hoogte houden van de activiteiten van de gemeente en
uitnodigen voor een nadere kennismaking.
"-----------------------------------------------------------------------------------Naam:

____________________________________________

Gezinssamenstelling: ____________________________________________
Adres:

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

E-mail adres:

____________________________________________

Graag aankruisen wat van toepassing is:
ben hier voor de eerste keer
ben sinds kort regelmatige bezoeker
ben al langere tijd regelmatige bezoeker
Lever dit strookje in bij iemand van de ontvangstcommissie, te herkennen aan
de gele badge met “Welkom”.
Hartelijk dank en hopelijk tot ziens!
Voor meer informatie over de Tuindorpkerk:
www.tuindorpkerk.nl
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