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                       Lector: Henk Lodder 
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Welkom in de Dorpskerk! 
 

 
Inleiding op de dienst: 
Op 1 juli 1863 werd door ons land de 

slavernij afgeschaft. Dat werd hoog tijd, 

want het bracht mensen ontstellend veel 

pijn en verdriet. En nog steeds zijn er 

wereldwijd veel mensen, die zwaar 

achtergesteld zijn en verlangen naar 

vrijheid en acceptatie. We gaan er vaak te 

gemakkelijk aan voorbij. 

 

We lezen deze morgen over de slavin 

Hagar en over de Geest van God die 

werkzaam wil zijn in ons allen. We zingen 

het in Amerika zeer populaire lied 

‘Amazing grace’ dat gemaakt werd door 

een bekeerde slavenhouder John Newton. 

President Obama zong het in 2015 tijdens 

een herdenkingsdienst van slachtoffers 

van racistisch geweld.  

 

En we zingen een lied van Sytze de Vries, 

dat zich kenmerkt door inclusief taalgebruik 

en bezingt de vrijheid van de liefde in al 

zijn vormen. 

 

De Hongaarse predikant Laszlo Gyula 

Mark uit Roemenië zal onze gast zijn en 

iets vertellen over zichzelf en zijn werk. Na 

de viering is er gelegenheid om koffie te 

drinken en elkaar te ontmoeten. 

 

 
 
Liturgie:  

 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:Jesus Christus, unser  
                    Heiland (alio modo) J. S. Bach 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5 
‘Mijn ziel is stil voor God mijn Heer’ 
 
Groet en Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: genade zij U en vrede van God onze  
    Vader en van Jezus Christus onze Heer,  
    in gemeenschap met de Heilige Geest. 
A: Amen. 
Aansluitend zingen: Lied 705: 1 
‘Ere zij aan God de Vader’ 
(We gaan zitten) 
 
Voorstellen Hongaarse predikant uit 

Roemenie: Laszlo Gyula Mark 

 

Gebed  

 

Zingen Lied 463: 1, 2, 3 en 6 

‘Licht in onze ogen’ 

 

Aandacht voor de kinderen 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Lezing: Genesis 16 



Zingen: Amazing grace (Opwekking) 

 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die 't niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien. 

 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Lezing: Romeinen 8: 14 – 17  

 

Zingen: Lied 886 ‘Abba Vader’ 

 
Uitleg en Verkondiging 

 
Orgelspel 
 

Zingen: Lied 691 

 

Afkondiging van overlijden 

 

Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 
Slotlied: melodie lied 791 
1. Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdesloop verdraagt geen boeien: 
laat haar stromen als een bron! 
 
2. Laat de liefde maar gebeuren 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren 
door de hemel zelf gesticht. 
 
3. Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
 

4. God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
5. Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof. 
 
6. Wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint. 
 
7. Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
 
8. Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Praeludium in D min      
                            J. S. Bach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We wensen u een goede week! 

Engelse tekst Amazing Grace: 
 

1. Amazing grace! how sweet the sound 
That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now am found, 
Was blind, but now I see. 
 
2. ’T was grace that taught my heart to  
     fear, 
And grace my fears relieved. 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed! 
 
3. Through many dangers, toils and  
    snares, 
I have already come: 
’Tis grace hath brought me safe thus far, 
And grace will lead me home. 
 
4. The Lord has promised good to me, 
His Word my hope secures; 
He will my Shield and Portion be, 
As long as life endures. 
 
5. Yea, when this flesh and heart shall fail, 
And mortal life shall cease, 
I shall possess, within the veil, 
A life of joy and peace. 
 
6. The earth shall soon dissolve like snow, 
The sun forbear to shine; 
But God, who called me here below, 
Will be forever mine. 
 
7. When we’ve been there ten thousand  

    years, 

Bright shining as the sun, 

We've no less days to sing God’s praise 

Than when we'd first begun. 

 

  
 

 

Collectes:  

1. Vakantietas 2022 

Net als in 2021 

worden ook dit 

jaar weer 

Vakantietassen 

uitgereikt aan 

basisschool-

kinderen uit 

gezinnen met 

een smalle 

beurs in de gemeenten Rheden en 

Rozendaal. Ook zal er overlegd worden 

met het COA over een Vakantietas voor de 

Oekraïense kinderen, die in de gemeenten 

Rheden en Rozendaal worden 

opgevangen. De Vakantietas wordt 

georganiseerd door de kerken binnen 

DIANA.  

Bedragen die tot en met vrijdag 24 juni 

ontvangen zijn, worden door de 

diaconie verdubbeld. 

Behalve een financiële bijdrage zijn ook 

dozen met kleurpotloden en 

kleurboeken van harte 

welkom. Deze kunt u tot en met 

zondag 3 juli in de mand onder 

de toren doen, wij zorgen dan voor de 

verspreiding. De mand is te herkennen aan 

het logo van DIANA. 

Wij hopen met de 

Vakantietas weer veel 

kinderen blij te maken met 

spullen die de  

zomervakantie tot een feest 

kunnen maken. Mede 

namens al die kinderen hartelijk dank voor 

uw bijdrage! 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

     

 

 
 

 

 

 


