
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 25                   6e zondag van Pasen ‘Rogate’ – ‘Bidt’            Zondag 10 mei 2015 
 Liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest 

Voorganger: Ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers, Hilversum 

Ouderling van dienst: Rita Zeldenrijk    Diaken van dienst:  Gerard Veraar  

Koster: Hans Veraar     Organist:    Dick Ridder 
Lector: Nella IJperlaan 

Kindernevendienst: meivakantie 

Jarigen: Mevr. G. van Norden-Zwanenburg, Jasmijnlaan 21 - 1231AJ – 17 mei wordt zij 81 jaar 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mevrouw R. van de Bunt-Sportel, Prinses Margrietstraat 36 - 1231XH 

Agenda: Donderdag 14 mei 09.00 uur morgengebed bij Hemelvaart Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 
 Zondag 17 mei 10.00 uur Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Lied van de week: lied 829 -  De liefde gaat ons voor 

 
In de lezingen uit Hooglied en 1 Johannes is ‘liefde’ het kernwoord. Het lied van deze week 

opent met: ‘De liefde gaat ons voor / van den beginne’. Eigenlijk is de tekst geschreven bij 
het bekende slot van 1 Korintiërs 13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde’. Daarom zet de liedtekst met het laatste in, ‘liefde’, om in de 
tweede strofe over ‘hoop’ te spreken en de derde strofe omschrijft ‘geloof’. 
Het ontstaan van de tekst en de melodie is bijzonder. Joke Ribbers (1933-2003) schreef in 

1988 een lied met drie strofen en drie verschillende refreinen. Van dat lied zijn nu de drie 
refreinen tot een apart lied geworden: strofen met vijf korte regels. Bij opname van dit lied in 

een van de bundels Zingend Geloven was de oorspronkelijke melodie niet meer te gebruiken, 
er moest een nieuwe komen. In een vergadering van de redactie gunde men elkaar twintig 
minuten om een melodie te schrijven. Winnaar van deze ‘songcontest’ werd Willem Mesdag 

(*1930), die een melodie schreef waarin hij de vijf korte tekstzinnen in twee melodieregels 
onderbracht (1-2 en 3-5). (uit: de Eerste Dag, Pieter Endedijk) 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte    we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht:   Lied 212 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen    Lied 65: 1        we gaan zitten 

Kyriegebed 

Glorialied    Lied 305 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 



Lezing uit het Oude Testament:  Psalm 17: 1-7 

1 Een gebed van David. 

Luister, HEER, ik vraag om recht, 

luister naar mijn smeken, 

hoor mijn gebed – 

geen leugen komt over mijn lippen. 

2 Laat van u het oordeel komen, 

laat uw oog zien wat juist is. 

3 Bezoekt u mij in de nacht 

en beproeft en peilt u mijn hart, 

u zult niets in mijn nadeel vinden, 

geen kwaad kwam uit mijn mond. 

4 Hoe de mensen ook leven, 

ik houd mij aan het woord van uw lippen. 

De weg van roof en geweld 

heb ik altijd gemeden, 

5 mijn voeten volgden uw spoor, 

mijn stappen wankelden niet. 

6 Ik roep tot u om hulp, 

want u geeft mij antwoord. 

Wil mij horen, God, 

luister naar mijn spreken, 

7 toon mij de wonderen van uw trouw. 

Wie bij u schuilen redt u 

van hun tegenstanders, met uw machtige hand. 

We zingen:   Lied 33: 7 en 8 

Lezing uit het Nieuwe Testament:  Lucas 11: 1 - 13 

  Het gebed 

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn 

gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen 

tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 

Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 

2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg 

dan: 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden 

en laat uw koninkrijk komen. 

3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig 

hebben. 

4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf 

vergeven iedereen die ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving.”’ 

5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van 

jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar 

hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie 

broden lenen, 6 want een vriend van me is na een 

reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor 

te zetten.”  

7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt:  

“Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn 

kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan 

om je te geven wat je vraagt.” 

8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem 

geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 

opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft 

aandringen, en hem alles geven wat hij nodig 

heeft. 

9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven 

worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor 

je worden opengedaan. 

10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, 

en voor wie klopt zal worden opengedaan. 

11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het 

om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang 

geven? 

12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 

13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je 

kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te 

meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige 

Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

We zingen:   Lied 316: 1 en 4 

Uitleg en verkondiging 

We zingen:   Lied 896 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecten:    1. Diaconie  2. Kerk  

 

Slotlied:    Lied 800:1, 2 en 3       we gaan staan 

 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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