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Dienst van de voorbereiding 
Op deze hoogzomerse, zonovergoten zondag-
morgen voelen veel gemeenteleden de 
behoefte om elkaar weer te ontmoeten in de 
kerk. Bij binnenkomst wordt ons aller oog 
opnieuw getrokken naar de tentoonstelling van  
vele hoedjes.  

 

De ouderling 
van dienst 
heet 
gemeente-
leden en 
gasten van 
harte 
welkom. Wij 
zingen ons 

openingslied, Psalm 84: 1 en 6: `Hoe lieflijk, 
hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw 
naam en eer hebt laten wonen bij de mensen`. 

Na votem en 
groet zingen 
wij Psalm 
146: 1 en 3: 
`Zing, mijn 
ziel, voor God 
uw Here, zing 
die u het 
leven geeft`. 

Het Gebed om ontferming wordt afgesloten met 
de 10 geboden naar Deuteronomium 6: 
`…..Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer 
is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart 
en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd 
de geboden die ik u vandaag opleg steeds in 
gedachten….` 
Wij zingen het Glorialied, Lied 365: `De zonden 
zijn vergeven! Dit is een woord ten leven, 
bevrijdend van de schuld. Wat God ons ooit 
beloofde, wordt nu voor wie geloofde in Jezus` 
naam geheel vervuld`. 

 

Dienst van de Schriften 
 
Wij bidden het gebed om Gods Geest. 
Hierna zingen wij Lied 250: 1 en 4: `Kom, Heilge 
Geest, 
Gij vogel 
Gods, 
daal 
neder 
waar Gij 
wordt 
ver-
wacht`. 
 
 
1ste lezing, uit de oude NBG-vertaling:     
Gen.28:10-29:1 `Jakobs droom te Bethel` 
 
Wij zingen Lied 7: 1 en 4: `Het woord dat u ten 
leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor 
mensen die `t zo traag beamen`. 
 
Evangelielezing: Joh. 1: 44-52 
 
Zingen: Lied 441: 1 en 9: `Komt, kinderen, niet 
dralen, want d`avond is nabij! Wij zouden licht 
verdwalen in deze woestenij`. 
 

Overdenking 
Het thema van 
vandaag is De 
Jakobsladder. 
Wanneer wij een 
conflict hebben met 
iemand dan voelt 
dat niet goed. We kennen allemaal het gevoel 
van schaamte jegens die medemens. En weten 
dat er maar één mogelijkheid is om dit op te 
lossen: elkaar de hand reiken. Het is goed om na 
te gaan wat de Bijbel hierover zegt. Daar is dit 
verhaal van Jakob bij uitstek geschikt voor. 
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Langs de ladder mogen onze gebeden 
opstijgen en daalt Gods vertroosting neer. 
Israëls God is een genadig God, een 
vergevende God. Zo kwam Jakob thuis: 
Bethel=Huis van God. Net als wij thuis mogen 
komen in de kerk. Daar waar je je ogen sluit 
gaan je ogen open voor God. We moeten 
doorgaan met de verkondiging van Gods 
boodschap en mogen ervan uitgaan dat God 
ons helpt en bijstaat. De God van Jakob is met 
ons. 
 

Stilte en muziek  

Wij zingen: Lied 326: 1 en 4: `Een rijke schat 
van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee 
kunt gij voort`.  
 

Dienst van de gebeden en gaven 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 
Dhr. en Mevr. Van der 
Meulen aan de 
Legedyk. 
 
1e collecte: diaconie, 
het Omarafonds 
2e collecte: kerkelijk 
werk 

 

Dankgebeden en voorbeden 
Wij sluiten de gebeden gezamenlijk af met het 
`Us Heit`. 

 
Als slotlied 
zingen wij: 
Lied 434: 
1, 2 en 5: 
`Lof zij de 
Heer, de 
almachtige 
Koning der 
ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de 
heilig naam, looft al wat ademt de Here`. 
 
 
 
 

Heenzending en zegen 
Wij gaan naar 
huis met de 
Zegen van de 
Heer. 
De zegenbede 
beantwoorden 
wij met het 
gezamenlijk 
gezongen 

Amen.  
 
Na de dienst drinken wij 
gezamenlijk een kopje koffie. 
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