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      Dominee: Ds. G.J. Otter
Mededeling: Zomeravonddienst !

Welkomstwoord en mededelingen

We zingen: Ps.100: 1,2 en 4

Psalm 100 : 1
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Psalm 100 : 2
Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

Psalm 100 : 4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed Votum en groet

We zingen: Gez. 513: 1, 2 en 4
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NLB 513 : 1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

NLB 513 : 2
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

NLB 513 : 4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Geloofsbelijdenis

We zingen: ELB 289: 1 en 2

ELB 289 : 1
Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt zijn eer -
heeft uit liefde mij geschapen
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en tot liefde keer ik weer.

ELB 289 : 2
Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis -
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Gebed

We lezen: Hand 8: 1 - 25
1 Saulus keurde de moord op hem goed.
Nog diezelfde dag brak er een hevige
vervolging los tegen de gemeente in
Jeruzalem, zodat allen verspreid werden
over Judea en Samaria, met uitzondering
van de apostelen. 2 Vrome mannen
begroeven Stefanus en hielden een luide
dodenklacht voor hem. 3 Saulus
probeerde de gemeente te vernietigen
door mannen en vrouwen met geweld uit
hun huizen te sleuren en hen te laten
opsluiten in de gevangenis. 4 Degenen
die verdreven waren, trokken rond en
verkondigden het woord van God. 5
Filippus ging naar de stad Samaria, en
verkondigde hun de messias. 6 Alle
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inwoners luisterden met grote
belangstelling en vol ontzag naar wat hij
zei toen ze de wonderen zagen die hij
verrichtte: 7 veel mensen werden bevrijd
van onreine geesten, die hen onder luid
geschreeuw verlieten, en tal van
verlamden en kreupelen werden
genezen. 8 Daarover ontstond grote
vreugde in de stad. 9 Voordien had een
zekere Simon in de stad magie bedreven
en de bevolking versteld doen staan. Hij
beweerde over bijzondere gaven te
beschikken, 10 en iedereen, van groot tot
klein, keek vol ontzag naar hem op
omdat ze werkelijk meenden dat de grote
macht van God in hem zichtbaar werd.
11 Hij boezemde de bevolking ontzag in
omdat hij hen geruime tijd verbaasd had
met zijn magische kunsten. 12 Maar toen
Filippus hen door zijn verkondiging van
het koninkrijk van God en de naam van
Jezus Christus tot geloof had gebracht,
lieten ze zich dopen, mannen zowel als
vrouwen. 13 Ook Simon aanvaardde het
geloof, en na zijn doop bleef hij
voortdurend bij Filippus; en hij stond
versteld van de tekenen en de machtige
wonderen die hij zag gebeuren. 14 Toen
de apostelen in Jeruzalem hoorden dat
de inwoners van Samaria het woord van
God hadden aanvaard, stuurden ze
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Petrus en Johannes naar hen toe. 15
Nadat ze waren aangekomen, baden ze
dat ook de Samaritanen de heilige Geest
mochten ontvangen, 16 want deze was
nog op niemand van hen neergedaald;
ze waren alleen gedoopt in de naam van
de Heer Jezus. 17 Na het gebed legden
Petrus en Johannes hun de handen op,
en zo ontvingen ze de heilige Geest. 18
Toen Simon zag dat de mensen door de
handoplegging van de apostelen vervuld
raakten van de Geest, bood hij Petrus en
Johannes geld aan 19 en zei: 'Geef ook
mij deze macht, zodat iedereen wie ik de
handen opleg de heilige Geest ontvangt.'
20 Maar Petrus zei tegen hem: 'U zult in
het verderf worden gestort, u met uw
geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat
God geschonken heeft. 21 U kunt beslist
geen deel hebben aan onze taak, want
uw houding tegenover God is niet
oprecht. 22 Toon berouw over uw
verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of
hij u uw slechte gedachten wil vergeven,
23 want ik zie dat u vol venijn zit en
verstrikt bent in het kwaad.' 24 Toen zei
Simon: 'Bid voor mij tot de Heer dat het
me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd.'
25 Nadat Petrus en Johannes getuigenis
hadden afgelegd van de Heer en zijn
boodschap hadden verkondigd,
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aanvaardden ze de terugreis naar
Jeruzalem en brachten het evangelie in
tal van dorpen in Samaria.

We zingen: Ps.145: 2 en 5

NLB 145 : 2
Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn
begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn
lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan
stervelingen.

NLB 145 : 5
Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig
heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn
ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt
bescherming.
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Preek .

We zingen: Gez. 672: 2 en 6

NLB 672 : 2
O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

NLB 672 : 6
Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Dankgebed en voorbede

We zingen: Elb 215: 1,2 en 3

ELB 215 : 1
O wil toch de hemel scheuren,

                               7 / 9



Liturgie zondag 17 juli 2022 19:30 (mobiele versie)
PKN Damwald - pkndamwald.nl

kom, daal neer, o Heil'ge Geest!
Dat uw wond'ren weer gebeuren,
laat nog zijn wat is geweest.
Wil door Jezus' Naam genezen,
teken van zijn liefd' en macht.
Mochten wij gedoopten wezen
met uw volheid, met uw kracht.

ELB 215 : 2
Kom, o God, zó in ons midden.
Dan geen lege kerken meer;
allen zullen U aanbidden,
Jezus prijzen: Hij is Heer!
Laat ons ook uw Geest verlangen
bij het woord der zuiv're leer;
mocht die blijdschap ons omvangen,
maak ons uw getuigen weer!

ELB 215 : 3
Laat uw gaven op ons dalen;
krachten, kennis, wijs vermaan,
profetie en tongentalen,
stel Gij herders, leraars aan.
Vul ons hart met zegenstromen!
Ja, waar alles scheen verkwijnd,
zal verrassend leven komen
als de Pinksterzon verschijnt.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
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Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Eerste collecte: Lichtpunt te
Kollumerzwaag (collectenr. 22071)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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