
 
zondag 12 juli 2020 

 

Regenboogkerk en Morgenster 
 

   

Door het oog van de naald 
 

Orgelspel   

  

Welkom en mededelingen  

  

- Voorbereiding - 

  

Stil gebed  

  

Bemoediging  

Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer  

Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft  

Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 

 

Zingen:    Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, Lied 215: 1-5  
  

Gebed voor de nood van de wereld  

  

Zingen:  Kyrie- en gloriahymne, Lied 299f  
  



- De heilige Schrift - 
  

Met de kinderen  

  

Zingen:  Er was er eens een jongeman, Alles wordt nieuw IV,21  
 

Het licht van het woord  

  

Eerste lezing:  Prediker 5: 7-11  

  

Zingen:   Alleen te leven om te tellen, Lied 720: 3, 4 en 5  
  

Evangelielezing: Mattheüs 19: 13-26  
  

Zingen:  O waar wil je heengaan, Iona 1: 21  

2. O waar wil je heen gaan en kan ik je volgen?  
    En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?  
    Je twist met de machten, Je eet met verachten.  
    Je loopt met de lamme, zo ga je maar door.  

 
3. O waar wil je heengaan en kan ik je volgen?  
    En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet?  
    Geen winst uit de handel, geen vakwerk, geen kunde,  
    geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied.  

 
4. O waar wil je heengaan en kan ik je volgen?  
     En wat is de missie waar jij je voor geeft?  
     En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?  
     En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?  



5. Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten.  
    Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,  
    naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.  
    Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 

 

Overweging  

  

Muziek  

  

Zingen:   Wat te kiezen, Lied 843  
  

- Gebeden en gaven - 
  

Dankgebed en voorbeden  

  

Stil gebed  

  

Onze Vader  

  

Collecte  

  

Slotlied:   Neem mijn leven, Lied 912  
  

Wegzending en zegen  
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De collecte is bestemd voor de diaconie. Door het steunen van de diaconie steunen 
gemeenteleden allerlei doelen en niet alleen in de eigen wijk, maar bijvoorbeeld ook het 
ophogen tot €1000 van de opbrengst voor Viore. U kunt uw bijdrage storten op  
NL 89 RABO 0373 7118 08 t.a.v. de wijkdiaconie  van de Morgenster.  
 

Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden, elkaar 
kunnen ontmoeten en ondersteunen en ontspannende en creatieve activiteiten kunnen 
ontplooien. 2020 is een moeilijk jaar voor Viore vanwege de gedwongen verhuizing in 
verband met de nieuwbouw van het Tergooi ziekenhuis en de corona-crisis. De verhuizing en 
inrichting van het nieuwe pand moet gefinancierd worden en veel inkomsten vallen weg 
door het niet doorgaan van sponsorevenementen, lagere  bezoekersaantallen en minder 
verhuur als gevolg van de tijdelijke coronasluiting. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 
 

Voorganger: Heleen Weimar 
Organist: Ies Nijman 
Medewerking: vier zangers 
  


