
  

Zondag 21 juni 

Wipmolen 



• Welkom en mededelingen  

Zingen: Liedboek 84: 1  

 

 



• Stil gebed  

• Groet en bemoediging  

V: De Heer zal bij u zijn.  
G: De Heer zal u bewaren.  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V: Hoor ons aan, Eeuwige God, hoor naar ons bidden!  
U die hart en nieren van ons kent,  
G: blijf niet ver bij ons vandaan!  
V: Wij zagen U niet want wij zochten onszelf.  
G: Heer, vergeef ons!  
V: En maak ons weer nieuw,  
G: geef ons Uw liefde!  
V: Herstel de band met U en met elkaar.  
G: Geef ons vrede. Amen.   

 Gebed voor de wereld  



 Lezing uit de wet: Exodus 20: 1 t/m 17  
Toen sprak God deze woorden:  
Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij 
geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de 
hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel 
voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere 
goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het 
derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen 
wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam 
van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Houd de 
sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 
verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan 
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 
slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes 
dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en 
op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig 
verklaard.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang 
leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen 



overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het 
huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn 
ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

Glorialied: Lied 19: 1  

 

 Gebed om de Heilige Geest  



 Eerste schriftlezing: Jesaja 25: 6 t/m 8  
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, 
rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de 
sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, 
wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg  
– de HEER heeft gesproken. 

Zingen: Lied 451: 4 en 5  
 
  



 Tweede schriftlezing: Lucas 14:16 t/m 24  
Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 
Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen 
hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te 
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan 
bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” En een ander zei: “Ik heb vijf 
span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 
Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” Toen de dienaar 
teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en 
zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en 
kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, 
wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” zei de heer tegen hem: “Ga naar 
de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet 
vol zijn. Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn 
feestmaal proeven.”’  
  



Zingen: Lied 382: 1 

 
  

• Preek  

Muziekmoment 

 



Zingen: Lied 841: 1 en 2 

   
  



 Dankzegging en voorbeden  

• Bestemming en inzameling van de gaven  

• Toelichting bij collectes 

1. Coronahulp in binnen- en buitenland  
 

2. Pastoraat en eredienst 
 

 

- U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie Prot Gem Delft  

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 

o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020 
(bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’). 

- Of via de website www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/ 
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over 

http://www.pgdelft.nl/


Zingen: Lied: 425: 1  

 

• Zegen  

 


