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We gaan op reis ...

De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt
Inleidend orgelspel
Giovanni (Jean) De Macque (1548-1614) - Conzonanze stravaganti
Begroeting door de voorganger
(we gaan staan)

Openingslied NLB 207
De trouw en goedheid van de Heer
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 806 Zomaar te gaan
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 125
Een pelgrimslied.
Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat
voor eeuwig.
Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu
tot in eeuwigheid.
De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de
rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht
de hand niet reiken.
Wees goed voor wie goed is, HEER, voor de oprechte van hart.
Maar wie een dwaalweg gaat – HEER, verdrijf hem en allen die onrecht
doen. Vrede over Israël!
Lied NLB 125 1, 2 en 4 Wie op de Here God vertrouwen
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Lezing uit het Tweede Testament Marcus 6: 6b-13
Jezus trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.
Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht
over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor
onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok.
Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren
aan.’ En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar
blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de
mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof
van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt
hebben.’ Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te
komen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en
genazen hen.
Lezingen uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
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Lied NLB 807: 1, 2, 3 en 6 Een mens te zijn op aarde
Uitleg en overweging
Lied NLB 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden – Stil gebed
Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Pioniersplekken
2. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet
(meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op
de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame
gemeenschapsvorming. De Algemene Kerkenraad wil graag nog meer van
deze plekken in Utrecht creëren.
Tijdens de collecte speelt de organist Giovanni Gabrieli (ca. 1555 –
1612) - Canzon secunda
Terwijl de gaven van Brood en Wijn, samen met onze gaven
worden binnengebracht zingen we: NLB 385 De tafel van samen
Tafelgebed
vg.:
allen:
vg.:
allen:

De Eeuwige, onze God, zal bij U zijn.
De Eeuwige zal U bewaren.
Richt Uw hart op de Eeuwige.
Wij richten ons hart op de Eeuwige, onze God.
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NLB 403d Die wij kennen als een Vader
NLB 369b Onze Vader in de hemel

Nodiging - Uitdeling
De ambtsdragers met een rode servet delen wijn uit, met een witte servet
druivensap.
Tijdens de uitdeling speelt de organist Johann Sebastian Bach (16851750) - Uit: Die Kunst der Fuge: Contrapunctus 4
Mededelingen - de kinderen worden uit de crèche gehaald
Slotlied NLB 802 Door de wereld gaat een woord
Zegen

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ons ZWO-project
voor beter onderwijs in Mali
Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade in de Voorhof klaar.
Blijft u ook voor een ontmoeting met andere gemeenteleden?
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! Neem een kaart van de Tuindorpkerk mee op reis en
maak tijdens je vakantie een originele selfie met de kaart of fotografeer de
kaart op een mooie plek. Of plak een postzegel op de kaart en stuur ‘m via
de post naar ons terug met de Groeten uit…. Het adres is al ingevuld.
Foto’s kun je mailen naar els.smit@outlook.com (appen mag ook). Tijdens
de startzondag laten we zien waar de Tuindorpkerk deze zomer was. En
belonen we de meest originele inzending (en dat hoeft dus niet de meest
exotische bestemming te zijn!). Meer informatie bij Els Smit en Lisette
Weenink.
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