
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

3 juli 2022 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

3e zondag van de zomer 

 

Kleur: groen  
 

Voorganger: Co Elshout 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

Marlies van Doorn 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 968 

- Inleidend woord 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering 

V: O God, keer U naar ons toe 

G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen: 

V: Heilig mijn hart, o Heer…. 

….. door Hem, die onze Meester is: 

Jezus Messias. 

G: Amen. 
 

- Intochtslied:  Psalm 25: 2 en 4  

 

  (allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed, met gezongen responsie 

 
 

- Glorialied:   Lied 283 
 

De Heilige Schrift 

 

- Groet  

V: De Heer zal bij u zijn! 

G: De Heer zal u bewaren! 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Schriftlezing:  Jesaja 66:10-14 

 
10Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

zich met haar verheugen en juichen om haar, 

laat allen die om haar treuren 

nu samen met haar jubelen. 
11Aan haar vertroostende moederborst 

zullen jullie drinken en verzadigd worden, 

haar rijke, volle borsten zullen je zogen en 

verkwikken. 
12Want dit zegt de HEER: 

Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe 

stromen, de rijkdom van alle volken als een 

overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. 

Je zult op de heup gedragen worden 

en worden gewiegd op haar schoot. 
13Zoals een moeder haar zoon troost, 

zo zal Ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost 

vinden.14Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, 

je botten zullen gedijen als het jonge groen. 

De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen 

en zijn vijanden zijn verbolgenheid. 

 

- Zingen:  Psalm 66: 1, 2 en 3  

 

- Schriftlezing:  Lucas 10:1-20 

 

Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen 

101Daarna stelde de Heer tweeënzeventig 

anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit 

zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan 

was heen te gaan. 2Hij zei tegen hen: ‘De oogst is 

groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de 

eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen 

om de oogst binnen te halen. 3Ga op weg, en 

bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de 

wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas en 

geen sandalen mee, en groet onderweg 

niemand. 5Als jullie een huis binnengaan, zeg dan 

eerst: “Vrede voor dit huis!” 6Als er iemand woont 

die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; 

zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7 

Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je 



aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga 

niet van het ene huis naar het andere. 8En als jullie 

een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan 

wat je wordt voorgezet, 9genees de zieken die er 

zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God 

heeft jullie bereikt.” 10Maar als jullie een stad 

binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan 

door de straten en zeg: 11“Zelfs het stof van uw 

stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van 

ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: het 

koninkrijk van God is nabij!” 12Ik zeg jullie: het lot 

van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het 

lot van die stad. 13Wee Chorazin, wee Betsaïda, 

want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren 

gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de 

inwoners van die steden allang, gehuld in een 

boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot 

inkeer gekomen. 14Wanneer het oordeel komt, zal 

het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat 

van jullie. 15En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de 

hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je 

afdalen! 16Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, 

en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, 

wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’ 
17De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en 

zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich 

aan ons bij het horen van uw naam.’ 18Hij zei tegen 

hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel 

zien vallen! 19Bedenk wel: Ik heb jullie de macht 

gegeven om slangen en schorpioenen te 

vertrappen en om de kracht van de vijand te 

breken, zodat niets jullie kan schaden. 20Verheug je 

er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 

onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam 

in de hemel opgetekend is.’  

 

-  Lofprijzing  

Lector:  Lof zij U, Christus! 

Gem.:  In eeuwigheid. Amen! 

 

- Zingen:   Lied 285 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 967 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 
 

- Stil gebed   

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen  

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen:  Lied 819 

 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

 

- Orgelpostludium over Lied 834 

 

 

 

 

 

 

 


