
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 26                   7e zondag van Pasen/‘Exaudi’                                       Zondag 17 mei 2015 
 Liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet    Collectant van dienst:  Wout Visscher  

Koster: Piet van de Bunt    Organist:    Dick Ridder 
Lector: Thea van de Bunt 

Kindernevendienst: Greet de Groot    Oppasdienst:    Heidi Knijff 
Jarigen: De heer W. Olie, Nootweg 25 - 21 mei wordt hij 80 jaar. 

 Mevr. G. Bisschop, Jhr Van Sypesteijnlaan 43 - 21 mei wordt zij 82 jaar. 
 Mevr. N.J. IJperlaan, Jhr. Van Sypesteijnlaan 43 – 22 mei wordt zij 83 jaar. 

 Mevr. N. van de Bunt-Plooij, Eikenlaan 51 F 232– 22 mei wordt zij 84 jaar. 
Agenda: Zondag 24 mei Pinksteren, vooraf zingen, aanvang: 09.50 uur,  Ds. Hillegonda Ploeger 

Lied van de week: lied 692 : refrein, 1, 2, 3, 4 – refrein - Wij wachten op de Geest beloofd 
De tekst van dit lied werd door Marijke de Bruijne (*1936) geschreven als een ‘pinksternoveen’. Een noveen is 

een gebed dat negen dagen gebeden wordt, in dit geval dus een gebed om de heilige Geest. Na de hemelvaart 

zijn de leerlingen van Jezus biddend bijeen in Jeruzalem (Handelingen 1,14). In elke strofe van het lied wordt 

een gestalte van de Geest omschreven: wind (1), vuur (2), duif (3), wijsheid (4), nabijheid (5), verstaanbare taal 

(6), zeven gaven (7; verg. Jesaja 11,1-2) en levensadem (8). Met deze tekst kan die noveen gestalte krijgen.  

Wybe Kooijmans schreef een melodie die duidelijk overeenkomsten vertoont met de Latijnse pinksterhymne 

‘Veni Creator Spiritus’ (lied 360, zie ook lied 670) in het begin van het refrein en het begin van het couplet. Ook 

dit lied vraagt om een vloeiende, bijna gregoriaansachtige zangwijze. Het refrein wordt – ook bij een selectie 

van strofen – aan het begin en aan het einde gezongen. 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                         Moment van stilte                        we gaan staan 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING            

Zingen:         Abba, Vader (Lied 886) 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

Abba, Vader, laat mij zijn  

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen    Lied 27: 1 en 7        we gaan zitten 
Gebed om ontferming met 

 
Zingen    Lied 433 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag   

We zingen: Ga je mee?  

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   

   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 Refrein  

                kinderen mogen naar de kindernevendienst 
Lezing: Ezechiël 39: 21-29 
21 Ik zal mijn grootheid onder alle volken doen gelden. Ze zullen zien hoe ik ze straf en hoe 

ik ze mijn wil opleg. 22 Vanaf die dag zal het volk van Israël beseffen dat ik, de HEER, hun 
God ben, 23 en de andere volken zullen beseffen dat de Israëlieten zelf aan 

hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze mij ontrouw waren verborg ik mijn gelaat voor 
hen. Ik leverde hen aan hun vijanden uit, en zij vielen door het zwaard. 24 Ik heb hen 
behandeld zoals past bij hun onreinheid en hun misdaden, ik heb me van hen 

afgewend. 25 Maar, zegt God, de HEER: Nu zal ik Jakobslot ten goede keren, me ontfermen 
over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. 26 Hun schande en ontrouw 

aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, door 
niemand opgeschrikt. 27 Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te 
brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. 28 Ze 

zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over de hele wereld 
in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal 

niemand achterlaten. 29 Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat 
niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER.”’ 

We zingen:   Lied 834 

Lezing: Johannes 14: 18-19 

 

18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld 
zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.  

Johannes 16: 5-7  

5 Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar 
gaat u naartoe?” 6 Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 7 Werkelijk, het is 
goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar 

als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.       L: Zo spreekt de Heer G: Wij danken God 
 

We zingen:   Lied 692: refrein, 1, 5, 6, 7, 8 refrein 

Verkondiging 

In bidden en in smeken (Gezang 235 uit Liedboek voor de Kerken) 

1.In bidden en in smeken, 

maak onze harten één. 

Wij hunkren naar een teken, 

o, laat ons niet alleen. 

De Heiland is getreden 

aan 's Vaders rechterhand: 

wij wachten hier beneden 

de gaven van zijn hand. 

2.Wijd open staan de deuren, 

nu is de toegang vrij. 

Voor wie verweesd hier treuren 

is Jezus' hulp nabij. 

Al dreigen nog gevaren, 

al wacht ons kruis en strijd, 

de Geest zal ons bewaren, 

de Geest, die troost en leidt.  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader (369d)    kinderen komen terug 

Collecten:   1.  Bloemengroet  2. Kerk  

Slotlied:    Lied 675          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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