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orgelspel:
Nun bitten wir den Heiligen Geist | D. Buxtehude

VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling

aanvangslied: [allen gaan staan]
‘Daglicht gaat stralen’
[tekst: sytze de vries, melodie lied 216]

2. Zoet is de regen, hemels het zonlicht, 
 fris ligt de dauw op het eerste groen.
 Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
 waar wij Gods schreden vinden als toen.

3. Ik vang het zonlicht en groet de morgen, 
 breng aan de Maker mijn eerbewijs.
 Prijs, al wat ademt, iedere morgen 
 als nieuwe schepping, als paradijs.

stilte, bemoediging en drempelgebed: 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw Geest in ons kan dalen
  en worden tot onze eigen adem.
allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd 

beweegt, ook ons de richting wijst.
  Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
  ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
allen: Amen  [allen gaan zitten]

zingen psalm van de zondag 27: 1 en 7 
‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’



gebed om ontferming, 
beantwoord door gezongen kyrië 367 D:

glorialied  [staande] 
‘Aan U Vader, alle glorie’
[tekst sytze de vries, melodie 103 c]

2. Om de Zoon U alle glorie, 
 woord van eer ons toegezegd.
 Vleesgeworden vriend en naaste,
 ons tot brood voor onderweg.
 U de ere, U de glorie, 
 woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie, 
 die als lofzang in ons leeft 
 en als nieuwe wind de aarde 
 eenmaal haar gelaat hergeeft.
 U de ere, U de glorie, 
 adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
beantwoord door lied 332



 kinderen gaan naar de nevendienst
lied met de kinderen: 935
‘Je hoeft niet bang te zijn’

schriftlezing: Psalm 104: 1- 4 en 24-35
 1 Prijs de heer, mijn ziel.
heer, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
2 in een mantel van licht gehuld.

U spant de hemel uit als een tentdoek
3 en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
4 u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.  (...)
24 Hoe talrijk zijn uw werken, heer.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee 
te spelen.
27 En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.
31 De luister van de heer moge eeuwig duren,
laat de heer zich verheugen in zijn werken.
32 Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
33 Voor de heer wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
34 Moge mijn lofzang de heer behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
35 Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,



onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de heer, mijn ziel.

Halleluja!

zingen lied 217: 
1 allen, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen

‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

schriftlezing: Matteüs 10: 16-33
 16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder 
de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, 
maar behoud de onschuld van een duif. 17 Pas op 
voor de mensen, want ze zullen je voor het ge-
recht brengen en je geselen in hun synagogen. 
18 Jullie zullen omwille van mij worden voorge-
leid aan gouverneurs en koningen, en een getui-
genis moeten afleggen ten overstaan van hen en 
de heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je 
dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat 
je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je 
op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn 
het immers niet zelf die dan spreken, het is de 
Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De 
ene broer zal de andere uitleveren om hem te la-
ten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met 
hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun 
ouders keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie 
zullen door iedereen worden gehaat omwille van 
mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde 
zal worden gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen 
in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik 
verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël 
bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.
24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester 
en een slaaf niet boven zijn heer. 25 Een leerling 
moet er genoegen mee nemen te worden als zijn 
leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de 
heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, 
waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet 
uitmaken? 26 Wees dus niet bang voor hen. Want 
niets is verborgen dat niet onthuld zal worden 
en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 
27 Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in 
het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd 



wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet 
bang voor hen die wel het lichaam maar niet de 
ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem 
die in staat is én ziel én lichaam om te laten ko-
men in de Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? 
Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood 
neer als jullie Vader het niet wil. 30 Bij jullie zijn 
zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus 
niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele 
zwerm mussen. 32 Iedereen die mij zal erkennen 
bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Va-
der in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij 
de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Va-
der in de hemel. 

zingen lied 845: [melodie psalm 86]
‘Tijd van vloek en tijd van zegen’

2. Tijd van troosten tijd van tranen
 tijd van mooi zijn tijd van schamen
 tijd van jagen nu of nooit
 tijd van hopen dat nog ooit.
 Tijd van zwijgen zin vergeten
 nergens blijven niemand weten
 tijd van kruipen angst en spijt
 zee van tijd en eenzaamheid

Tijd     van   vloek    en   tijd   van       ze  -  gen

tijd     van    droog-te    tijd  van      re  -  gen

dag       van    oog-sten   tijd   van  nood

tijd      van     ste - nen   tijd   van brood.

Tijd    van      lief  -  de  nacht  van  wa  -  ken

uur    der    waar-heid  dag  der    da  -  gen

toe - komst  die    ge  -  ko - men  is

woord dat    vol    van   stil  -  te      is.



3. Wie aan dit bestaan verloren
 nieuw begin heeft afgezworen
 wie het houdt bij wat hij heeft
 sterven zal hij ongeleefd.
 Tijd van leven om met velen
 brood en ademtocht te delen –
 wie niet geeft om zelfbehoud,
 leven vindt hij honderdvoud.

UITLEG EN VERKONDIGING 

zingen lied 902: 1, 4, 5, 6:
‘Is God de Heer maar voor mij’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

kinderen komen terug uit de nevendienst

inzameling van de gaven voor 
 1. kerk 
 2. vluchtelingen

zingen 978: 1, 3, 4  [staande]
‘Aan U behoort, o Heer der heren’

zending en zegen

orgelspel:
Fuga in F | C.Ph.E. Bach
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VOLGENDE DIENSTEN:

Zondag 29 juni: Pro Rege, 10 uur, ds Rian Veld-
man.

MEDEDELINGEN:

•  Er is na de dienst koffie, thee en limonade bij 
Annie en Peter van Hoof, Prinses Julianalaan 31.

•  Stéphanie Hirsch feld verkoopt na deze dienst 
kaarsen van de stichting Licht. De kaarsen zijn 
door kinderen versierd. De opbrengst van de 
verkoop is bestemd voor het Jeugdsportfonds en 
voor de Voedselbank. 

•  Zondag 6 juli om 16 uur in Pro Rege: Jazz-kerk-
dienst m.m.v. jazz- en soulzangeres Ntjam Rosie.


