Protestantse Gemeente Damsterboord
Zondag 30 juni 2019 - 2e van de zomer – kleur: groen
Ouderling van Dienst: Dennis van der Laan
Organist: Gerard van Reenen
Voorganger: Ds. Rob Fortuin
Thema: Bent u ook zo weg van de kerk?

VOORBEREIDING
Orgel – klok luiden
Welkom en voorbereiding door de ambtsdrager van dienst
Eerste lied: NLB 326 – Van ver, van oudsher aangereikt
(wie kan, gaat staan)
Groet en bemoediging
v. De Heer zij met u
a. ook met u is de Heer!
v. Ons begin is in de Naam van God.
a. Hemel en aarde bestaan niet zonder Hem
v. Die genadig is en ruimte geeft,
die ons draagt in leven en sterven.
a. Gij zijt de God van mijn heil,
U verwacht ik de ganse dag.
Gebed van toenadering
Loflied: NLB 304 – Zing van de Vader die in den beginne
Kinderen gaan nar de nevendienst

2
DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
Gebed van de zondag:
v. - - - - - - - - - v. Amen, overgaande in:
Lied: NLB 333 – Kom, Geest van God, maak onze harten open
Eerste lezing: Genesis 12, 1-9 (volgens Oecumenisch Leesrooster)
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste
verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je
zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou
zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te
worden als jij.’
Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen
vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden
verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram
het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de
Kanaänieten. Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw
nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan
hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en
ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een
altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram, in de richting van
de Negev.

Schriftlied: NLB 803vers 1,4 en 6 – Uit Oer is hij getogen
Tweede lezing: Lucas 9,51–10,3 (volgens Oecumenisch Leesrooster)
Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden
op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze
kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat
Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze:
‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar hij draaide zich
naar hen om en wees hen streng terecht.
Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen
hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen
en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’
Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om
mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga
jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’
Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van
mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft
kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
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Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond
naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is
groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil
sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren
onder de wolven.

Acclamatielied: NLB 339A – U komt de lof toe

Uitleg en verkondiging: Bent u ook zo weg van de kerk?
Lied van de zondag: NLB 362 – Hij die gesproken heeft
De kinderen komen er weer bij
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden: Na iedere gebedsintentie zegt de
voorganger: 'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente:
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Stil gebed - Onze Vader (gezamenlijk)
Diaconale mededelingen en inzameling van gaven
Slotlied: NLB 418 – God, schenk ons de kracht
Zending en zegen
Gemeente zingt “Amen”
Orgelspel

Bent u ook zo weg van de kerk?
OPROEP
De afgelopen tijd is gebleken dat onze klusgroep vrijwilligers bij de Stefanuskerk en
Kerkenheem aan het teruglopen is. Dat is de reden dat we nu een bredere oproep doen om
ons te helpen.
Voor de vakantie staan nog een aantal dingen op stapel die gedaan moeten worden.
Dit betreffen: Takken opruimen, Toren verdiepingen aanvegen, Zoldering boven kerkruimte
zuigen, Heggen scheren, Onkruid op de graven verwijderen en In Kerkenheem de bijruimten stoffen (spinnewebben e.d.)
De planning van deze klussen is op :
Woensdag 10 juli en Zaterdag 13 juli
Op woensdag: takken opruimen, heggen scheren en Kerkenheem stoffen.
De rest op zaterdag.
Een oproep dus om te helpen. Graag even doorgeven wanneer je kunt aan onze coördinator
Ate Jongeling, tel. 050-5411169 of e-mail ajongeling@home.nl
Indien we om 9.30 uur beginnen, dan staat de koffie klaar!
Douwe Hollenga, voorzitter Kerkrentmeesters
Ate Jongeling, coördinator klussen Stefanuskerk en Kerkenheem

