Voorganger: ds. Piet Jan Rebel
Muziek en zang: Wouter
Koelewijn, Hilbert Kamphuis,
Ties Verkerk, Gera Zoer
Lectrix: Ruth Verkerk

Orgelspel

Trio – Michael Gotthard Fischer (1773-1829)

Begroeting
Lied NLB 283: 1 en 4
1.

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

4.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Gebed
Lied Psalm 108: 1
1.
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Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Lezing Numeri 24: 15-19
Daarop hief hij deze orakelspreuk aan:
‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor,
zo spreekt de man wiens oog geopend is,
zo spreekt hij die Gods woorden hoort,
die weet wat de Allerhoogste weet
en ziet wat de Ontzagwekkende toont,
in vervoering, met ontsloten ogen:
Wat ik zie is niet in het heden,
wat ik waarneem is niet nabij.
Een ster komt op uit Jakob,
een scepter uit Israël.

Hij verbrijzelt Moab de slapen,
de kinderen van Set slaat hij neer.
Het land van zijn vijand verovert hij,
het land van Edom en Seïr.
Israël wordt machtig en sterk,
uit Jakob staat een heerser op.
Wie ontkomt uit de stad brengt hij om.’
Lied Psalm 80: 1
1.

O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Lezing Kolossenzen 1:24-2:3
Ik (Paulus) ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag
aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn
lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben.
Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn
boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle
eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn
heiligen onthuld is.
Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor
alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem
verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid
onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.
Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij
werkzaam is.
Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in
Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve
hebben gezien.
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de
volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods
mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen
liggen.
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Lied NLB 643: 1, 3 en 5
1. Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.
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3. Als een verweeuwde zat de kerk,
treurende om haar Heiland,
maar in het graf deed Hij zijn werk,
streed met de laatste vijand.
5. Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.
Overweging
Lied NLB 599: 1, 2 en 3
1. O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.
2. De aarde die in 't donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in 't stralen van zijn aangezicht.
3. U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.
Gebed – Onze Vader
Mededelingen
Slotlied NLB 916
1.

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

2.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.
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3.

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

Zegen
Orgelspel

Nun danket alle Gott – Selmar Bagge (1823- 1896)

Collectedoelen 12 juli: 1. Wijkdiaconie 2. Pioniersplekken
Extra collecte voor het ZWO-project in Mali
U kunt doneren via
mandjes in de Voorhof
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
Toelichting bij de 2e collecte: De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de
ondersteuning en uitbreiding van de stedelijke pioniersplekken. 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
Protestantse Gemeente Utrecht kent drie pioniersplekken. De collecte is bestemd
voor de activiteiten van De Haven (www.dehaven-kanaleneiland.nl), Begane
Grond (Wilhelminakerk, www.beganegrond.nl) en Evensong & Pub
(www.evensongenpub.nl). De Algemene Kerkenraad wil graag nog meer van
deze plekken in Utrecht creëren.

Waar is de Tuindorpkerk deze zomer?
Misschien gaat je geplande reis niet door en heb je iets anders moeten
verzinnen. Fietsen bij Zaltbommel of wandelen in Hardenberg om toch dat
buitenlandgevoel te krijgen. Misschien waren je vakantieplannen al corona-proof
voordat dat woord bestond: je blijft lekker in je eigen tuin. Of je nu weggaat of
thuisblijft deze zomer, wij horen graag waar je bent!
Net als vorig jaar is de Tuindorpkerk erbij deze zomer. Maak tijdens je vakantie
een selfie/foto met de Tuindorpkerk. Download hier
de zomergroet, maak een print of bewaar ‘m op je
telefoon. Of neem een echte kaart mee uit de
Voorhof. Mail je foto naar els.smit@outlook.com.
Appen naar Els of Lisette kan ook. Of doe de kaart op
de bus. En vertel erbij wat jouw vakantieplek
bijzonder maakt.
We weten nog niet of we de resultaten na de zomer digitaal of live kunnen laten
zien. Eén ding is vrij zeker: de winnende foto komt dit jaar niet uit Kopenhagen
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of Colombia. De strijd om de eer? Die wordt vast
gevoerd in de categorie “Lekker weg in eigen land”.
Als je een foto instuurt, gaan we ervan uit dat je
akkoord bent met publicatie in de kerk en/of op het
besloten deel van de website.
Lisette Weenink: 06-19947404
Els Smit: 06-46860813
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