Zondag 19 juni 2022

Op deze eerste zondag van de zomer staan we stil bij twee indringende
verhalen: God die om onze aandacht lijkt te bedelen, en een bezeten
man die niets van God wil weten. Wie is er gek in deze wereld? Zijn dat
de mensen die afwijken van onze vaste patronen? Of wijkt God zo af
van onze vaste patronen, dat wij Hem niet meer kennen en herkennen?
Meer dan genoeg om over na te denken in de komende dagen.
voorganger:
organist:

ds. J. de Visser, Middelharnis
dhr. W. Chr. Meijboom
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BINNENKOMEN
Woord van welkom
Aanvangslied: psalm van de zondag 27: 1 en 7
Stil gebed, onze hulp en groet
Klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen
Gebed om inspiratie, kyriëgebed
Glorialied: 870: 1, 2 en 8
LEZEN EN LUISTEREN
Oudtestamentische lezing Jesaja 65: 1 – 9
Zingen: 944: 1 en 4
Nieuwtestamentische lezing Lucas 8: 26 – 39
Zingen: psalm 62: 1, 4 en 5
Verkondiging
Meditatief moment met orgelspel
Zingen: 942
BIDDEN EN DELEN
Gebeden
Onze Vader
ZINGEN EN ZEGEN
Slotlied: 687: 1 en 3
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Zegen
Zingen 431c “Amen’
*******************
De eerste collecte is bestemd voor Het vergeten kind
Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Het gemis
van een stabiel en warm gezin is groot voor deze kinderen. “Het
vergeten kind” verzorgt activiteiten zoals Heppie
Vakanties&Weekenden om deze kinderen weer even onbezorgd “kind”
te laten zijn. Deze organisatie is volledig afhankelijk van giften.
Uw steun is dus hard nodig!
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar de fam.
Wijn-Moree, Magistraat 12, Brielle. Zij hopen dinsdag hun 62-jarig
huwelijksfeest te mogen vieren terwijl mevrouw Moree 26 juni
85 jaar hoopt te worden.
Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?
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