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De zesde zondag van de zomer
Thema: winnen of verliezen

Orgelspel
Stilte
Woord van welkom
INTREDE
Aansteken van de kaarsen in stilte
de gemeente gaat staan
Bemoediging
O.
G.
O.
G.

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen

Drempelgebed
Intochtslied: lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
de gemeente gaat zitten
Kyriegebed
V.
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de
nood van de wereld en Zijn naam prijzen, want Zijn
barmhartigheid kent geen einde.
Kyriegebed wordt afgesloten met:

Glorialied: Psalm 146a ‘Laat ons nu vrolijk zingen’,
verzen 1 en 4 (staande gezongen)
1 Laat ons nu vrolijk zingen!
kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
4 Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
HET WOORD HOREN

Groet
V. De Heer is met u
G. Ook met u is de Heer

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing: I Samuel 17: 17 t/m 31 Bijbel in Gewone Taal
(lector)
Lied: 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, verzen 1 en 3
1 Geef vrede Heer, geef vrede,
De wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
2e lezing: I Petrus 5: 8 t/m 11 Bijbel in Gewone Taal
(voorganger)
Lofzegging:
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. (Lied 339a)
Uitleg en verkondiging
Meditatieve stilte en orgelspel

Lied: 344 ‘Wij geloven één voor één’ (klein credo)
1 Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
2 Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan,
Halleluja!
3 Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest,
Vrede,vrede.
ANTWOORDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie extra muziek eredienst
2e collecte: Dovenpastoraat
Dank- en voorbeden, stil gebed en ‘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.
UITEENGAAN
de gemeente gaat staan
Slotlied: 270 ‘Ga nu heen in vrede’ (Evangelische Liedbundel)
1 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
2 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zending en zegen
Gemeente (Lied 431b):

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger
Ouderling
Diaken
Lector
Organist
Collectanten
Uitdelen liturgie
Koster

:
:
:
:
:
:
:
:

ds. Marjan Zebregs
Ingrid Kraayveld
Yvonne Casteleijn
Ben Damen
Kees Spaans
Paul Ros en Ger Ras
Gré Groot
Nel Broekman

Zondagsbrief 2021
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar
mevrouw Cobie Zwartbol, Steenhouwersgaarde 33D, Den
Haag. Als u de bloemen weg wilt brengen, graag contact
opnemen met de dienstdoende ambtsdrager na afloop van de
dienst.
Woord van dank.
Dat ik de bloemen van de kerk met bijhorende kaart en
handtekeningen, gebracht door Adri Smit, heb mogen
ontvangen, heeft mij erg goed gedaan.
Het gaat goed met mij. Pas voor controle naar het LUMC in
Leiden geweest. De uitslag van de scans was heel goed, prima
zelfs en ik mag een half jaar wegblijven.
Jullie begrijpen dat dit opgeschreven wordt door een heel
dankbaar mens. Ik wens jullie allemaal het allerbeste en
misschien toch gauw eens tot ziens in de kerk.
Genietend van de bloemen, groet ik jullie.
Toos Vreeken
Kledingactie
Iedere eerste zondag van de maand kunt u uw overbodige,
schone kleding, schoenen, tassen en riemen inleveren in de hal
van de kerk ten gunste van de stichting Babylon. Deze
stichting zorgt er dan voor dat deze ten goede komen van
kwetsbare kinderen en vrouwen in Irak.
Hans Adams
Afronden studie Sandra den Hollander
Met ingang van 15 juli tot en met 31 oktober 2021 werkt
Sandra den Hollander twee dagen per week minder voor de
wijkgemeente ten behoeve van het afronden van haar Hbo-

studie Theologie aan de Hogeschool Windesheim. De minder
gewerkte uren zal ze daarna inhalen.
Ze blijft in genoemde periode werken op de dinsdagen, in de
oneven weken voor de Bosbeskapel en in de even weken voor
de Shalomkerk. Zij is telefonisch alleen bereikbaar op de
dinsdagen. In geval van nood kunt u contact opnemen met
David Schiethart of als hij met verlof is met zijn waarnemer.
Pastoralia
Mw. Jacoba Louise Koenekoop is verhuisd van het Verpleeghuis
Gulden Huis naar Saffier De Drie Linden, Westhovenplein 139,
kamer 164, 2532 BE Den Haag. Een kaartje zal haar goed
doen.
Hartelijke groet, Sandra den Hollander
Collecten vandaag:
1e collecte: Wijkdiaconie extra muziek eredienst
De opbrengst van deze collecte maakt het mogelijk om met
kerst een koor te laten komen.
2e collecte: Dovenpastoraat
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei
2013 een samenwerkingsverband van drie
kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de
Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de
Nederlands Gereformeerde Kerken.
Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze
‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat dove
mensen optimaal kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke
gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove en
horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund
door een aantal landelijke medewerkers.
Bestemming collecten volgende week:
1e collecte: Diaconale collecte Ouderenwerk “Blijf je nog even”
2e collecte: Wijkgemeente: nieuwe beamer

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar:
NL59 INGB 0007 8625 54
T.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest, onder vermelding van de
collecte waarvoor het bedrag bestemd is.
Agenda
Woensdag 28-07

10.00 uur koffiedrinken

Bereikbaarheid predikant
David Schiethart. Tel. 06-53 58 71 29,
email: Schiethart@planet.nl
Van maandag 19 t/m maandag 26 juli ben ik afwezig. Dinsdag
27 juli ben ik weer aanwezig. Graag tot dan!
David Schiethart
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: van 15 juli tot en met 31
oktober 2021 werkt zij op de dinsdagen, in de oneven weken
voor de Bosbeskapel en in de even weken voor de
Shalomkerk. Zij is telefonisch alleen bereikbaar op de
dinsdagen. Tel.06-41836659, email:
A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
Bereikbaarheid diaconaal werker Buurt-en-kerkhuis
Shalom
Heleen Joziasse. Tel. 06-20401618
email: hjoziasse@stekdenhaag.nl
Volgende week gaat in deze kerk voor:
ds. Arja Hoogerbrugge
Berichten voor de zondagsbrief van volgende week graag
doorgeven vóór woensdag 17.00 uur aan:
zondagsbrief@shalomkerk.nl (Marike Nijveld).

