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‘Hij viel onder de 
bremstruik in slaap’.  

1 Koningen 19:5 

Zo kan het gaan met mensen 
die een heel jaar lang hard wer-
ken, of na een stressvolle perio-
de in het leven. Daarom is het 
van belang dat in de zomer alles 
even stopt, of, op een lager pit-
je komt te staan. Wij allemaal 
hebben dat nodig. Tijd voor 
rust, naar lichaam én geest. Dat 
is ware ontspanning. De dingen 
in Gods handen neerleggen. Je 
vermoeidheid, je vragen en 
twijfels, je tekortkomingen, 
breng het bij God en láát het bij 
Hem. God stuurde Elia een en-
gel die hem aanraakte en wees 
op het brood en een kruikje wa-
ter om te overleven; en om 
weer verder te kunnen. In mo-
menten waarin de vermoeidheid 
je spreekwoordelijk ‘eronder’ 
heeft gekregen is God nabij.  
Mag je geloven dat Hij zelf als 
hemels brood wil zijn, voor jou 
en allen die bij je horen, ja voor 
ons allemaal! In dat moment 
van RUST mogen we onze 
Schepper proeven. Ik wens het 
u van harte toe. 

‘Wie van zich af ziet naar God 
toe            
loopt in het licht en wordt niet 
moe.              
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te 
hoog;        
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans’. 

Voorganger: ds. J. Kroon, 
Grijpskerk       
Organist: Ineke Kooistra  

Andreastsjerke, 9.30 uur  

Voor de dienst zingen, psalm 
8a:1,2 en 3      
Afkondigingen      
Intochtslied      
Stil gebed, votum en groet    
Gebed           

Doopformulier, doopgebed   
Presentatie           
Geloofsbelijdenis    
Uitleg      
Gebed         
Doopvragen     
Zingen: Dyn heit en dyn mem 
Dyn heit en dyn mem ha dy winske 
Dy twa hearsto hielendal by       
Mar folle mear fleurige minsken 
Wol’dit feest hjir hjoed fiere mei dy 
In namm’is dy jûn, mar do krijst 
der ien by ta dyn treast           
Want do wurdst hjoed doopt yn’e 
namme van fan God                    
en de Soan en de Hillige Geast.   
Doopbediening          

 

 

Dooptekst     
Zingen: Wat bisto…    
Wat bisto noch lyts, hjoed yn tsjer-
ke;                   
it doopwetter reint hjir oer dy; God 
wol yn syn goedens dy merke     
en seit: do hearst altyd by my!
Gean fleurich op paad    
mei de Heare derby, dei oan dei:  
dyn Heit en dyn Mem en dyn Freon, 
dat is God       
Dy’t gewoan seit: Ik gean mei dy 
mei!               
Schriftlezing Johannes 12:44-46 
en 13:1       
Zingen NLB 569      
Verkondiging    
Zingen: Wil je opstaan en mij 
volgen, Hemelhoog 386/
Iona 40                
Wil je opstaan en Mij volgen als ik 
noem je naam?               
Wil je dienen in ‘t verborgen, zon-
der roem of faam?              
      

Collectes  

Wil je leven op de wind, broos en 
kwetsbaar als een kind?             
Zul je geven wat Ik vind in jou en 
jij in Mij? 

Wil je gaan op nieuwe wegen, 
steil en ongewis?                     
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor 
wie vreemd'ling is?         
Val je niet een mens te hard die 
in leugens is verward?         
Hoor je 't kloppen van mijn hart in 
jou en jij in Mij? 

Wil je gids zijn voor de blinde die 
je smeekt: 'Help mij!'               
Wil je vechten voor een kind, ge-
vangen en onvrij?    
Zie je in ontferming aan, ieder die 
alleen moet gaan,            
opdat groeie mijn bestaan in jou 
en jij in Mij?   

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw 
gaven velerlei!            
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een 
koningskind ben jij!’ ,           
Wil je geven wat je hebt, dat de 
wereld zich herschept     
en mijn leven wordt gewekt in jou 
en jij in Mij? 

Heer van liefde en van licht, ver-
vul mij met uw Geest. Laat mij 
zijn op U gericht, en maak mij 
onbevreesd. Dat ik in uw voet-
spoor ga, uw ontferming achter-
na, en met lijf en ziel besta in U 
en Gij in mij. 

Gebed         
slotlied NLB 425      
zegen           
collecte bij de uitgang 

Donatie mogelijkheden voor de 
wekelijkse collecten:          
- via bankoverschrijving naar rek. 
NL12 RABO 0362 7777 05 van de 
diaconie                                 
- via de collectebussen bij de Spar 
of bij Slagerij Wagenaar                
- via de Scipio App PKN Garyp 

Om privacy redenen worden 

persoonlijke gegevens niet op 

de website vermeld.  

Let op! De diensten van 1 

en 8 augustus beginnen om 

11.00 uur in de Petrustsjerke. 


