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Voorganger ds. G.J. Röben. Afscheid oudste kinderen van de kindernevendienst.  
Thema: Leen me je oor. In deze dienst nemen Emma Blom, Sven van der Waal en Joris den Hollander 
afscheid van de kindernevendienst. 
Ouderling van dienst dhr. J. Oskam 
Organist dhr. A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Rik den Hollander 
Koster dhr. R. Schreurs 
Bloemengroet mw. E. Ardon 
Uitdelen zondagsbrief Jannie de Vries en Loïs de Vries 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is bestemd voor Edukans.   
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
   

Waar wil je heen?                Lucas 9:51-62                    
Jezus is met zijn leerlingen rechtstreeks op weg naar 
Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Maar steeds 
komt er iemand die zegt: ‘Je kunt ook hier langs, dan 
kom je er ook wel.’

 
TIENERVIERING 
Vanochtend is er weer Tienerviering voor de oudste groep: de laatste keer voor de zomervakantie!  
 
 
DEZE WEEK     
Donderdag    10.00 uur    Zomerkoffie ochtend  
 
 
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK 
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 29 juni t/m 14 juli. 

 
 

SCHOONMAKEN PASTORIE 
De werkzaamheden in en rondom de pastorie gaan voortvarend. De planning is om de pastorie rond 20 juli 
schoon te maken. De werkzaamheden zijn met name : ramen zemen en stofzuigen. Hiervoor vragen wij 
vrijwilligers. Wie wil ons helpen om de woning voor ds. Oosterman en zijn gezin schoon te maken?  
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GESLAAGDEN 
De examens zijn weer (bijna) achter de rug. Ook dit jaar willen we de geslaagden met een bloemetje 
gelukwensen. Is er iemand in uw familie, omgeving of buurt geslaagd die tot onze gemeente behoord, laat het 
ons dan weten. U kunt daarvoor bellen naar Monica Bezemer  Tel: 076-5424154 of mailen naar: 
monica.bezemer@ziggo.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
 
 
Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen / aanvangslied Psalm 105: 1 / Stil gebed / Votum en groet / NLB 218: 1 , 2, 4, 5 
(trompet: Joris, orgel:  Aart v. Muijen) / Kinderen gaan naar de nevendienst / Psalm 116: 1, 3 / Leefregel / Tien 
geboden voor jongeren / Evangelische Liedbundel 262 Uw Woord is een lamp / Gebed / Schriftlezing: Jesaja 
55: 1-9 en Lukas 10: 38-42 (door Joris den Hollander en Gijs Mans) / NLB 313: 1, 3, 4 / Verkondiging ‘Leen me 
je oor’ / NLB 289: 1, 2 / De kinderen komen terug van de nevendienst (eerder dan gewoonlijk) / Gedicht "Eigen 
Wegen" (door Sven v.d. Waal) / Afscheid kindernevendienst / We zingen de jongeren en hun ouders toe: 
Kinderopwekking 185 ‘De Here zegent jou’ / Dankgebed / voorbeden / Collecten / NLB 913: 1, 4 (melodie: 
‘The Rose’) / Zegen en 3 x Amen.   

 
Jesaja 55: 1-9 

1Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.  
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel 
en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn 
en melk zonder betaling. 2Waarom geld betalen voor 
iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet 
verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je 
zult ruimschoots te eten hebben en genieten van 
een overvloedig maal. 3Leen mij je oor en kom bij 
mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een 
eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn 
liefde voor David. 4Hem heb ik aangesteld als vorst 
en heerser over de naties, als getuige voor de 
volken. 

5Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet 
kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich 
haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je 
God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft 
verleend. 6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 7Laat de goddeloze zijn 
slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn 
snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de 
HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij 
terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal 
vergeven. 8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en 
jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo 
ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn 
plannen jullie plannen. 

 
Lukas 10: 38-42 

38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar 
hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die 
Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de 
voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn 
woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag 
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging 
naar Jezus toe en zei:  

‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al 
het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij 
moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, 
Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te 
druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria 
heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet 
worden ontnomen.’ 

 
Evangelische Liedbundel 262 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (2x) 
Uw Woord is een lamp 
Uw Woord is een licht 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

 
Kinderopwekking 185 
De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 

De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
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