
 
 

 
Tiende jaargang  nr. 30                             2e zondag na Trinitatis                                     Zondag 14 juni 2015 

Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher    Diaken van dienst:  Gerard Veraar  
Koster: Hans Veraar     Organist:    Johan Swart 
Lector: Geertje Schootstra 

Kindernevendienst: Mathilde de Oude    Oppasdienst:    Michelle van de Bunt 
  
Agenda:   Zondag 21 juni 10.00 uur: Ds. J.W. Breunese, Leersum. 

 

Lied van de week: lied 923 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

We zingen:  Psalm 103: 1  
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
We zingen Psalm 103: 3                   we gaan zitten 
 
Gebed om ontferming met  

 
  We zingen: Lied 103c: 1 en 3 
 

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: Marcus 4: 26-34 

 

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van 
God als met een mens die zaad uitstrooit op 
de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag 
in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en 
opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De 
aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst 
de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in 
de aar. 29 Maar zo gauw het graan het 
toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het 
tijd is voor de oogst.’ 
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het 
koninkrijk van God vergelijken en door welke 
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het 
is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid 
wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het 
grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden 
begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn 
leerlingen, verklaarde hij hun alles.  L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

 
 
 

We zingen:   Lied 765: 1, 2, 3 en 4 
  Verkondiging 
  We zingen:  Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis) 
 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
  Dankgebed, voorbeden, stil gebed                 

 
Collecten:   1. Roosevelthuis  2. Kerk  
 
Viering van het avondmaal : Tafelgebed – Kom tot ons hier in ons midden 
 
Slotlied:    Lied 978                            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 


