
 
 

 
Tiende jaargang  nr. 32                             2e zondag van de zomer                                    Zondag 28 juni 2015 

Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Collectant van dienst:  Wout Visscher  
Koster: Hans Veraar     Organist:    Jan de Vries 
Lector: Jan Piet Ouwens 

Kindernevendienst: Esther Saalmink    Oppasdienst:    Nehela Beri  
  
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: dhr. A. Doets, Nieuw 

Loosdrechtsedijk 42. 
Agenda:   Zondag 5 juli 10.00 uur: Ds. W. Timmerman, Driebergen 

Lied van de week: lied 855: 1, 2 en 3 
Hem even aan te mogen raken 
De dichter Michel van der Plas (1927-2013) schreef in de jaren negentig van de twintigste eeuw bij alle 
evangelielezingen van de driejaarlijkse cyclus eenvoudige liederen, die door hun incidenteel gebruik, zoals hij 
zelf schreef, ‘eenvoudig van taal en gemakkelijk in het gehoor  moesten liggen’. Enkele van deze 144 (!) liederen 
ontstijgen dat incidentele en zijn algemener en breder bruikbaar, dan alleen die ene zondag.  
Dit lied is geschreven bij het evangelie van deze zondag, over de bloedvloeiende vrouw die het kleed van Jezus 
aanraakt om genezen te worden. Het lied is ook buiten de context van dit verhaal te gebruiken en geeft 
figuranten in de bijbel een gezicht. Zelfs de barmhartige Samaritaan komt even langs (strofe 3). Het lied 
verwoordt het verlangen naar verbinding met God als alles daarbij in de weg staat. 
De liedboekredactie nam de bij dit lied geschreven melodie niet over. In het Duitse Evangelisches Gesangbuch 
vond men een goed passende melodie van Johannes Petzold (1912-1985). Bij gebruik van deze melodie ontstaat in 
de laatste regel door een melisme (meer noten op één lettergreep) steeds een accent op een bijzonder woord: 
‘mooie’, ‘langzaam’, ‘zuiverheid’ en ‘zoom’. (uit: De Eerste Dag, Pieter Endedijk). 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

We zingen:   Psalm 98: 1  
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
We zingen Psalm 98: 2                   we gaan zitten 
 
Gebed om ontferming met  

 
   
We zingen: Lied 864: 1 en 5 
 

 



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 5: 21 t/m 34 

21 Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan 
het meer. 22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel 
hij aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen 
om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en 
verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had 
veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven 
zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over 
Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik 
alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte 
ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat 
er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren 
aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie 
heeft mij aangeraakt?”’ 32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was 
geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer 
en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees 
genezen van uw kwaal.’ 

We zingen:   Lied 855 
Lezing:    Marcus 5: 35 t/m 43 L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God

We zingen:   Lied 653: 1 en 2 
Verkondiging 
We zingen:  Lied 221 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (369 d)               
Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk  
  

 De tien woorden als heenzending 
 Met Uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot Uw werk  

spreken wij uit, o HEER, jegens U en onze naaste:  
dat wij U zullen dienen en niemand anders –  
dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus,  
                                                                                     dienstknecht van de minsten der mensen –  
dat wij Uw Naam zullen heiligen –  
dat wij Uw toekomende dag zullen vieren –  
dat wij onze ouders zullen eerbiedigen –  
dat wij het leven hoog houden –  
dat wij elkaar trouw zullen zijn –  
dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen –  
dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten –  
dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –  
 
Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, Heer, onze God, gezegend zijt Gij. Amen. 
 
Slotlied:    Lied 422                            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 


