
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 29                             1e zondag na Trinitatis                                       Zondag 7 juni 2015 
Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Rita Zeldenrijk    Diaken van dienst:  Ati Valkenburg  

Koster: Piet van de Bunt    Organist:    Johan Swart 
Lector: Janna Saalmink 

Kindernevendienst: Irka Plevier     Oppasdienst:    Gerlinde Vreugdenhil 
  
Omzien naar elkaar: De heer A. de Waard en mevrouw A. de Waard-Lentink,. Tjalk 25, 1231 TT zijn 4 juni  

 61 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. 
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
 Mevrouw E. van de Bunt-Jonker, Eikenlaan 51 F 121 – 1231 BG 

Agenda:  Zondag 14 juni 10.00 uur Mw. Ds. Hillegonda Ploeger - Viering Maaltijd van de Heer, zittend 

 

NB: Er is een horloge gevonden bij de Magneet. Voor info: zie prikbord hal kerk.  

Lied van de week: lied 418 : 1 -  God, schenk ons de kracht 

Bij het evangelie van deze zondag kan dit lied gezongen worden als het gaat om verbondenheid tussen 

mensen. Dieter Trautwein (1928-2002) schreef zowel de tekst als de melodie, waarbij de melodie 

allereerst ontstond. Hij schreef deze in november 1978 bij een bestaande liedtekst. Toen bleek dat 

de melodie eenvoudig zingbaar was, schreef hij in dezelfde maand de tekst van dit lied: ‘Komm, Herr, 

segne uns’. Het is in meer dan tien Europese talen vertaald en zo werd het  in en buiten Duistland heel 

bekend.  

Die bekendheid dankt het ook vanwege het gebruik als slotlied op Duitse Kirchentage. Maar misschien 

wel de meeste betekenis kreeg het in Duitsland door de plaats die het innam in de 

vredesgebedsdiensten in de Nicolaikirche in Leipzig in 1989. Deze diensten waren een belangrijke 

aanzet tot de ‘Wende’. 

In Duitsland is het lied geliefd, maar het wordt ook sterk bekritiseerd. De oorspronkelijke tekst kent 

dan ook veel zwakke plekken. Maar wat wel vaker voorkomt: een vertaling kan een lied aanzienlijk 

sterker maken, en dat is door de Nederlandse tekst van Ad den Besten gebeurd. 

Evenals de tekst is ook de melodie een voorbeeld van eenvoud en helderheid. Alleen de lange noot aan 

het einde van de vijfde regel vraagt om aandacht. (uit: De Eerste Dag, Pieter Endedijk) 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

We zingen:  Lied 287: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

We zingen Lied 287: 5                   we gaan zitten 



 

Gebed om ontferming met  

 
  We zingen: Lied 705: 1 en 4 

 

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 uit het Oude Testament: Psalm 25: 1-10 
     

1 Van David. 
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,  
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te 

schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 
3 Zij die op u hopen worden niet 

beschaamd, beschaamd worden zij die u 
achteloos verraden. 
4 Maak mij, HEER, met uw wegen 

vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en 

onderricht mij, want u bent de God die ij 
redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 

aan uw liefde door de eeuwen heen. 
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 

maar denk met liefde aan mij 

en laat uw goedheid spreken, HEER. 
8 Goed en rechtvaardig is de HEER: 
hij wijst zondaars de weg, 
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte 
spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. 
10 Liefde en trouw zijn de weg van 

de HEER  voor wie de wetten van 
zijn verbond onderhouden. 

 

We zingen: Psalm 25: 1 en 2 

Lezing uit het Nieuwe Testament:  Marcus 3: 20-35 

         L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

We zingen:   Lied 722 

  Verkondiging 

  We zingen:  Lied 418: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

 

Collecten:   1. Kerk in actie, Werelddiaconaat  2. Kerk  

Slotlied:    Lied 704                            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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