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6de zondag van de zomer



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

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.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



intochtspsalm: 63 vers 1 en 2 (staande)
“Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat”  ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

schriftlezing: Romeinen 1 vers 1 - 15   ––>

daarna zingen lied 840
“Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”



»

1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel 
en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, 2 dat 
al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is be-
loofd: 3 het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen 
uit het nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God 
en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus 
Christus, onze Heer, opstond uit de dood. 5 Hij heeft mij de 
genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem 
aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 
6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. 7 Aan allen 



»

in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer 
Jezus Christus.

8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, 
omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 
9 God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn 
Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk 
in mijn gebeden noem. 10 En altijd vraag ik dan of God mij de 
gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. 11 Want 



»

ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een 
geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar 
bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 
13 U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb 
voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere 
volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot 
nu toe steeds verhinderd. 14 Ik sta ten dienste van alle volken: 
van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, 
15 en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome 
te verkondigen.



zingen lied 840
“Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”  ––>

daarna schriftlezing uit Handelingen 28 vers 15 - 24 en 30 - 31



»



»



»



schriftlezing: Handelingen 28 vers 15 - 24 en 30 - 31   ––>

daarna zingen lied 969
“In Christus is noch west noch oost”



aankomst

reis door 
de nacht

vertrek



»

15 De leerlingen, die van onze komst hadden gehoord, kwamen 
ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae, 
en toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed. 16 Bij 
onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een 
eigen woning te betrekken, met een soldaat als bewaker.
17 Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bij-
eengekomen waren, zei hij tegen hen: ‘Broeders, ofschoon ik 
ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voor-
ouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruza-
lem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen, 18 die 



»

me na verhoor wilden vrijlaten omdat er geen enkele grond 
was om mij ter dood te veroordelen. 19 De Joden tekenden daar 
echter bezwaar tegen aan, zodat ik me gedwongen zag me op 
de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk van iets te 
willen beschuldigen. 20 Dat is de reden waarom ik u verzocht 
heb hier met mij te komen spreken, want het is juist omwille 
van de hoop die Israël koestert dat ik deze boeien draag.’ 21 Ze 
zeiden tegen hem: ‘We hebben uit Judea geen brief over u ont-
vangen, en ook heeft niemand van onze broeders ons bezocht 
om iets slechts over u te berichten of kwaad van u te spreken. 



»

22 Wel zouden we graag van u horen wat uw denkbeelden zijn, 
want het is ons bekend dat de groep waartoe u behoort overal 
op verzet stuit.’
23 Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag 
in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond 
legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over 
het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet 
van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen. 
24 Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar 
anderen bleven ongelovig.



»

(...)
30 Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en 
ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. 31 Hij verkon-
digde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over 
de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd 
gelegd.



zingen lied 969
“In Christus is noch west noch oost”  ––>



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna zingen lied 975: 1, 2 en 3
“Jezus roept hier mensen samen”









zingen lied 975: 1, 2 en 3
“Jezus roept hier mensen samen”    ––>



»



»



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Missionair project De Esch

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



slotlied: 423 (staande)
“Nu wij uiteengaan”



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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orgelspel

U bent van harte uitgenodigd om nu koffie te gaan drinken bij 
Nel en Anne Gercama, ‘s-Gravenweg 40 (een klein eindje lopen maar).
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