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Te volgen via: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn of luisteren via : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11049 

 

Orde van dienst Zomerdienst West 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM door de ouderling van dienst  
 
We gaan staan(indien mogelijk) 
 
AANVANGSLIED: psalm 24:1,2 

 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en die nooit loslaat wat zijn hand aan  
    de schepping begon.  
 
We gaan zitten 
 
GEBED om ontferming 
 
GLORIALIED: psalm 147:1,3 
 
LEZING: Spreuken 8:22-36 (z.o.z.) 

  Kolossenzen 1:12-20 (z.o.z.) 
 
LIED: 846:1,2,6 
 
OVERDENKING 
 
LIED: 834:1,2,3 
 
MOMENT VAN GEDENKEN 
Gedachtenis van overleden gemeenteleden nl:  
Mevr. D. Broekhuijsen-Voerman, mevr. L. Krüger-
Monster en mevr. J.E. Hoegen-Jochems. 
 
LIED: 961 
 
GEBEDEN (voorbeden-inkeer-Onze Vader) 
 
 
 

MEDEDELINGEN door de dienstdoende diaken 
(hierna komen de kinderen terug uit de 
kindernevendienst) 
 
SLOTLIED: psalm 150:1,2  
 
We gaan staan(indien mogelijk) 
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
ORGELSPEL 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee 
 
COLLECTE:  
 
1. Diaconie, Diaconaal aandeel binnenlands 
diaconaat 
De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. 
Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. 
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het 
binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met 
onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in 
Nederland op het gebied van armoedebestrijding, 
vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in 
knelsituaties ondersteund. 
2. Voor de Kerk 
3. Voor de wijkkas 
 
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 
middels deze link: 
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-
collecte.html   
 
of bij het verlaten van de kerkzaal in de 
collectezakken. 
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BLOEMENGROET:  
De kerkbloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeenten: 
Namens de Jachtlaankerk naar: 

 Dhr. B. Wezenaar, Loolaan 69 
 Mevr. J. De Jong-Waltje, Stationsplein 88 

Namens de Goede Herderkerk met een felicitatie naar: 
 Mevr. Mannessen-Gerritsen, Romeinenlaan  

 
Bijbellezingen: 
 
Spreuken 8:22-36: 
22De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen, toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn 
eersteling. 23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.24Toen 
er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen. 
25Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. 26De aarde 
en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. 27Ik was erbij 
toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, 28de wolken aan de hemelkoepel 
plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, 29toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met 
zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. 30Ik was zijn lieveling, een bron van 
vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 31vond vreugde in zijn hele 
aarde en verheugde mij in de mensheid. 32Nu dan, kinderen, luister naar mij, gelukkig is wie op mijn 
wegen blijft. 33Luister naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. 34Gelukkig de mens die 
naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. 35Want wie mij vindt, 
vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER. 36Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel 
kwaad, wie mij haat, bemint de dood.  
 
Kolossenzen 1:12-20: 
12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle 
heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht 
naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze 
zonden. 15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16in Hem is 
alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en 
heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. 17Hij bestaat vóór alles en 
alles bestaat in Hem. 18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit 
de dood, om in alles de eerste te zijn: 19in Hem heeft heel de volheid willen wonen 20en door Hem en 
voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen 
met zijn bloed aan het kruis. 
 
Kerkdiensten komende zondagen 
Zondag 24 juli, 3e zomerdienst in de Jachtlaankerk: Ds. Van Oosten 
Zondag 31 juli, 4e zomerdienst in de Grote Kerk: Ds. Corma Baas 
Zondag 7 augustus, 5e zomerdienst in de Goede Herderkerk: Ds. J.A.D. van der Boon 
Zondag 14 augustus, 6e zomerdienst in de Goede Herderkerk: Ds. Michiel de Leeuw 
Zondag 21 augustus, 7e zomerdienst in de Jachtlaankerk: Mevr. M. van Schoonhoven 
Zondag 28 augustus, 8e zomerdienst in de Goede Herderkerk: Ds. Michiel de Leeuw 
 
Kopij volgende zondagsbrief: 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
 


