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  VOORBEREIDING 
 
 
Orgelspel - Praeludium in D-dur - F. Mendelssohn 
 
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad  
 
Stil gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Aanvangslied - Psalm 28: 4, 5 - Geloofd zij God, die naar mijn woorden  
 
Drempelgebed - door de ouderling: 
 

  Vol vreugde zullen wij water putten uit de bron van bevrijding. 
  Wij zullen op aarde de kracht van uw liefde bezingen, o God! 
 

  allen: God, ik ben vol vertrouwen, ik wankel niet, 
     want de Ene, mijn sterkte, beschermt mij. 
     De Eeuwige heeft mij redding gebracht. 
 

  Vol vreugde zullen wij water putten uit de bron van bevrijding. 
  Wij zullen op aarde de kracht van uw liefde bezingen, o God! 
 

(naar Jesaja 12, lied 153) 
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Bemoediging - door de ouderling:  
 

  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
   
 
 allen: 
 
 
Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed, afgesloten met  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allen gaan staan 
 
Gloria - Lied 611: 1, 2, 3 - Wij zullen leven, God zij dank 
 
 
  DE HEILIGE SCHRIFT 
 
 
Groet - door de voorganger:    
 

 De Heer zij met u 
             
 allen: 
 
 
 
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed bij de opening van het woord 
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Lezing uit het Eerste Testament - Deuteronomium 4: 29-40 
  29 Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem 
ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt. 30 Wanneer dit alles u 
overkomt zult u in uw nood uiteindelijk terugkeren naar de HEER, uw God, en 
naar Hem luisteren. 31 Want de HEER, uw God, is een liefdevolle God. Hij zal 
u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat Hij uw voorouders onder 
ede heeft beloofd, vergeet Hij niet. 32Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf 
de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van 
het uiterste oosten tot het uiterste westen: Is zoiets geweldigs ooit 
voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? 33  Is er ooit een 
volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft 
gehoord en dat heeft overleefd? 34 Is er ooit een god geweest die het heeft 
aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht 
uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en 
strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – 
zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen? 35 U 
bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat alleen de HEER God is; 
er is geen ander naast Hem. 36 Vanuit de hemel heeft Hij zijn stem laten 
horen om u te onderrichten, en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien 
en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. 37 De HEER heeft uw 
voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft u met 
zijn grote macht uit Egypte bevrijd 38 en ter wille van u volken verdreven die 
groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in 
eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 39 Wees u er daarom van bewust 
en laat goed tot u doordringen dat alleen de HEER God is, boven in de hemel 
en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet. 40 Houd u altijd aan zijn 
wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen 
goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven 
zal. 
 
Zingen - Lied 311  melodie A door de vrouwen,  
      melodie B door de mannen - Wij kiezen voor de vrijheid 
 
Brieflezing - Galaten 5: 1, 13-25 
  1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; 
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 
niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14 
want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 
Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet 
door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, 
dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17 De aardse begeerte gaat 
in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse 
begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen 
wat u wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet 
onderworpen aan de wet. 19 De praktijken waartoe de aardse begeerte 
aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en 
toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 
rivaliteit, 21 afgunst,  
bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, 
zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van 
de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof,  
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23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 
24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht 
en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Als we leven door de Geest, laten we 
de Geest dan ook volgen. 
 
Zingen - Lied 841 -  Wat zijn de goede vruchten 
 
Overdenking 
 
Orgelspel - Praeludium in e-moll - F. Mendelssohn 
 
Zingen - Lied 829 - De liefde gaat ons voor 
 
 
   DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
 
Mededelingen voorafgaand aan de gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het Onze Vader 
 

  Onze Vader die in de hemel zijt,  
  Uw naam worde geheiligd. 
  Uw koninkrijk kome. 
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood. 
  En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  
  maar verlos ons van de boze. 
  Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht  
  en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid.      
  Amen. 
 
Toelichting op de collecten -  
 

  1. Kerk in Actie - Binnenlandse diaconie 
  2. Bloemenfonds eigen gemeente 
 

  Toelichting op pagina 7 
 
Allen gaan staan  
 
Slotlied - Lied 912: 1, 3, 5 - Neem mijn leven, laat het, Heer 
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Wegzending en Zegen 
 
  allen:  

 
Orgelspel - Fuga in D-dur - F. Mendelssohn 
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Toelichting op de orgelmuziek: 
F. Mendelssohn-Bartholdy componeerde veel prachtige muziek, 
misschien juist niet zozeer voor orgel als wel voor piano.  
De van oorsprong Joodse componist was een diep religieus man en dat 
weerklinkt vaak in “anonieme” koralen in zijn werken. Het zoeken naar 
het onbereikbare ideaal zoals Romantische componisten dat deden 
weerklinkt in het praeludium in e-moll. Het ietwat naïeve praeludium 
und fuge in D-dur lijkt een zoekend motief in de linkerhand te hebben, 
maar er spreekt ook veel vertrouwen uit deze compositie met de 
liefelijke melodie. Zoeken, vertrouwen en liefde ……… muziek passend 
bij de dienst van vandaag. 
 
 
Toelichting bij de eerste collecte: 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder 
moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet 
werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie 
ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, 
Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die 
ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar 
ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen 
met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw 
bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze 
kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte 
aanbevolen. 
 
 
Toelichting bij de tweede collecte: 
Het bloemenfonds zorgt voor een beetje fleur, blijdschap en troost 
binnen onze gemeente.  Alle gemeenteleden die 70, 75 of 80 jaar en 
ouder worden krijgen vanuit dit fonds een bloemetje op hun 
verjaardag. Evenzo gebeurt dit bij bijzondere huwelijksjubilea.  
En de bloemen die vanuit de zondagse eredienst weggebracht worden 
ook bekostigd uit dit zelfde bloemenfonds.   
U begrijpt dus dat deze tweede collecte van harte bij u aanbevolen 
wordt. 
 
 
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
              Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
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MEDEDELINGEN: 
 
 
Vakantie 
Het Kerkelijk Bureau is gesloten tot en met vrijdag 15 juli. 
 
 
 
Bossche Keti Koti  
Volgend jaar (2023) is de slavernij officieel 150 jaar afgeschaft. In 
1863 werd de slavernij wel afgeschaft, maar nog tien jaar lang (tot 
1873) werden mensen gedwongen, onder staatstoezicht, door te 
werken. Alles behalve vrij. Pas als mensen gelijkwaardig worden 
behandeld, zijn zij vrij. Dit jaar wordt ook in Den Bosch Keti Koti 
gevierd en herdacht. Want ook in de Brabantse gemeente 's-
Hertogenbosch is de doorwerking van het leed veroorzaakt door de 
slavernij aanwezig. Keti Koti Den Bosch is een initiatief van o.a.  
Wi Eygi Fasi (in oprichting), 's- Hertogenbosch in Dialoog en RADAR. 
De volgende data zijn van belang:  
• Dialoogtafels Noorderpoort op 28 juni van 17:00 tot 19:00. Hier 
wordt gesproken in gezelschap over de ervaringen van discriminatie 
en ongelijkheid. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te zien?  
Locatie: de Noorderpoort., Het Wielsem 2.   
• Voetbalwedstrijd en dialoogtafels voor jongeren met het T.O.M. 
Project op 6 juli van 17:00 tot 19:00.   
Locatie: T.O.M. Lagelandstraat 19. 
Aanmelden voor bovenstaande activiteiten bij Yvonne de Lege: 
y.delege@radar.nl  of 06-25251055. 
 
 
 
Netwerkborrel 7 juli 
Voor jongeren en jonge ouders, studenten, 20-ers, 30-ers, 40-ers, om 
elkaar te ontmoeten en een netwerk op te bouwen in de Protestantse 
Gemeente. Kom langs voor een hapje en drankje op donderdag 7 juli 
van 19.30-21.00 uur in de Grote Kerk en zie dat er meer 
leeftijdsgenoten lid van onze gemeente zijn dan je denkt! De 
predikanten Ruud en Erica zijn er ook bij. In verband met de 
voorbereidingen, mail je even of je erbij denkt te zijn? 
erica@pgdenbosch.nl  of ruud@pgdenbosch.nl. Welkom! 
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