Brugkerk 24 juli 2022, 9.30 uur
Organist: Arjen Hagels
Lector: Linda Assink
Koster: Henk Tuin
Welkom
Psalm 136: 1, 2, 3, Loof de Heer want Hij is goed,
Bemoediging en groet
Lied 280: 1, 4, 5, De vreugde voert ons naar dit huis
Gebed
Lied 939: 1, 2, Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Bijbellezing: Genesis 28:10-22 (door Linda Assink)
Jakobs droom in Betel
10Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11Op zijn tocht kwam hij bij een
plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de
stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12Toen
kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel
reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. 13Ook zag hij de HEER bij
zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak.
Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14Je zult zo veel
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen
en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken
op aarde gezegend worden. 15Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook
heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb
wat Ik je heb beloofd.’
16Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat
besefte ik niet.’ 17Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit
is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18De volgende
morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde
hem door er olie over uit te gieten. 19Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette
die stad Luz. 20En hij legde een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis
beschermt, als Hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21en als ik veilig
terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22De steen die ik gewijd heb,
zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan van
alles wat U mij geeft.’
Psalm 121: 1, 2, Ik sla mijn ogen op en zie
Bijbellezing: Johannes 1: 43-51 (door Linda Assink)

43De

volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem:
‘Volg Mij.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45Hij zocht
Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet
geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf
maar kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus
antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom
zat.’ 49‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ 50Jezus
vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog
grotere dingen zien.’ 51‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de
hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de
Mensenzoon.’
Lied 313: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid
Overdenking
“Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat …” (Gen.28: 15a)

[dia Marc Chagall, Jacobsladder, olie op canvas]
Lied 864: 1, 2, Laat ons de Heer lofzingen
Gebeden

“…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk
komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red
ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid.
Amen.”
Collecte

Lied 981, Zolang er mensen zijn op aarde
Zegen

