
 
 

 
Tiende jaargang  nr. 33                            3e zondag van de zomer                                    Zondag 5 juli 2015 

Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. W. Timmerman, Driebergen 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken:  Martin Uijterlinde 
Koster: Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder   
Lector: Nella Ijperlaan 

Er is geen kindernevendienst  
  
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mevr. G.H. van de 

Bunt-Zeldenrijk, Nootweg 63, Loosdrecht. 
 
Jarigen:  Mevr. F.S. van Vliet- de Boer, Paulus Potterlaan 20, 1231 AH. Op 11 juli wordt zij 83 

jaar. 
Agenda:   Zondag 12 juli 10.00 uur: Ds. Hillegonda Ploeger 

Lied van de week: lied 882 
Allerhoogste God, heilig en glorierijk 
Christus is omwille van de mens arm geworden, opdat de mens door zijn armoede rijk zou worden. Het is deze 
gedachte van die vreemde ruil die Paulus vaak verwoordt, o.a. in 2 Korintiërs 8,9. Die gedachte komen we ook in 
liederen tegen, bijvoorbeeld lied 474 (‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot) en 478 (‘Komt, verwondert u 
hier, mensen’), en in lied 882. Susan R. Briehl (*1952) heeft die dubbelheid mooi verwoord in dit lied: God is 
heilig, glorierijk, machtig, luisterrijk, wijs, maar tegelijkertijd woont Hij in onze zwakheid, zodat wij die glorie, 
almacht, luister, wijsheid, ja uiteindelijk het leven zelf kunnen aanschouwen. 
Dit lied is afkomstig uit het liedboek van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Noord-Amerika en daar inmiddels 
geliefd. De melodie van Robert Buckley Farlee (*1950) kent vele maatwisselingen en is beslist geen meezinger. 
Dit lied vraagt om een rustige en geconcentreerde manier van zingen. 
Lied 882 kan goed bij het epistel worden gezongen, niet alleen op deze zondag. 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Bemoediging en groet 
We zingen Psalm 27: 1, 7                  we gaan zitten 
Kyrië / Gebed voor de nood van de wereld met o.a. woorden uit Job 30: 15-28 
 
We zingen   Lied 413: 3    
Lofverheffing  
We zingen:   Lied 413: 1  
 

 



 

DIENST VAN HET WOORD 
 Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 
Lezing: 1 Koningen 21: 1-7 
1 Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het 
paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat. 2 ‘Sta mij uw wijngaard af,’ zei Achab tegen 
Nabot. ‘Hij ligt naast mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er 
een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver 
uitbetalen.’ 3 Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ik de grond die ik van mijn 
voorouders heb geërfd aan u zou afstaan.’ 4 Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en 
terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders 
had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en 
weigerde te eten. 5 Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, dat je 
zo mismoedig bent en niet eten wilt?’ 6 ‘Ik heb met de Jizreëliet Nabot gesproken,’ antwoordde hij. 
‘Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere 
wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan.’ 7 Daarop zei 
Izebel: ‘Wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal 
ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt.’ 
 

We zingen:   Lied 942: 1 
Lezing:    Marcus 4: 35 – 41 
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer 
oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren 
samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen 
de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. 
Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij 
wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De 
wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo 
weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ 
            L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God

We zingen:   Lied 942: 3 
Verkondiging 
We zingen:  Lied 352: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader       
Collecten:   1. Jeugdwerk (Jop)  2. Kerk  
  
Slotlied:    Lied 418: 1, 2             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 


