
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 34                            4e zondag van de zomer                                    Zondag 12 juli 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

Voorganger: Ds. W. Timmerman, Driebergen 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Henk van Doornik    Organist:  Johan Swart   

Lector: Thea van de Bunt 

Er is geen kindernevendienst  
 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: mevrouw 

Gerda Bisschop en mevrouw Nella IJperlaan, Jhr. Van Sypesteynlaan 43,  

  1231 XM  Loosdrecht. 

Omzien naar elkaar: Onze predikant Hillegonda Ploeger kreeg zondag 5 juli een hevige pijnaanval. 

Ze is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Maandag 6 juli is ze daar 

succesvol geopereerd en dinsdag mocht ze weer naar huis. De komende weken 

zal ze nodig hebben om weer aan te sterken.  

Agenda:   Zondag 19 juli 10.00 uur: Ds. A.J. van Nijen, Driebergen. 

Lied van de zondag: Lied 813 – Vreemden zijn wij 
Het evangelie van deze zondag, Marcus 6,6b-13, verhaalt van de uitzending van de leerlingen. Hoewel lied 813 

eigenlijk Hebreeën 11 als uitgangspunt heeft – wij zijn vreemdelingen en bijwoners – kan het ook goed op deze 

zondag een plaats krijgen. Het evangelie vertelt over het steeds onderweg zijn, je niet kunnen vestigen in de 

bestaande orde van het hier en nu. 

Sytze de Vries schreef een tekst met korte zinnen, weinig woorden en geen rijm. De componist Willem Vogel 

bracht een groot contrast aan tussen coupletten en refrein: grote sprongen in de coupletten als uitbeelding van 

de vervreemding, een stapsgewijze melodie in het refrein. De melodie voor de coupletten staat in mineur en in 

een tweedelige maatsoort, de melodie van het refrein in majeur en in een driedelige maatsoort. De coupletten 

worden krachtig en portato (noten los van elkaar) gezongen, het refrein mild en legato (gebonden). Het contrast 

tussen coupletten en refrein kan ook nog in de uitvoering verder gestalte krijgen: de coupletten door solo, koor 

of enkelen, het refrein door allen. Het refrein wordt alleen na de even coupletten gezongen. 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

We zingen   Psalm 85: 1   

 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

 

We zingen Psalm 85: 3 en 4         we gaan zitten 
 

Kyrië-intenties  

 

We zingen   Lied 299j    



DIENST VAN HET WOORD 
  
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 
Lezing:  Jesaja 52: 1 – 6 
 
1 Ontwaak, ontwaak, Sion, 
en bekleed je met je kracht! 
Bekleed je met je pronkgewaad, 
Jeruzalem, heilige stad. 
Nooit meer zul je worden betreden 
door wie onbesneden is, of onrein. 
2 Klop het stof van je af en sta op, 
Jeruzalem, neem plaats op de troon. 
De ketenen om je hals zijn losgemaakt, 
gevangen vrouwe Sion. 
3 Want dit zegt de HEER: 
Voor niets zijn jullie verkocht, 
zonder geld koop ik jullie weer vrij. 

4 Dit zegt God, de HEER: 
Ooit trok mijn volk naar Egypte 
om daar als vreemdeling te leven, 
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit. 
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. 
Voor niets is mijn volk weggenomen, 
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –, 
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld. 
6 Daarom, op die dag, 
zal mijn volk mijn naam kennen, 
beseffen dat ik het ben die zegt: 
‘Hier ben ik.’

 
We zingen:   Lied 176: 1 en 2 

Lezing:   Marcus 6: 6b – 13  

Uitzending van de twaalf leerlingen 

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7 Hij riep de twaalf bij zich en 
zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee 
te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten 
ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10 En ook zei hij: ‘Als jullie ergens 
onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie ergens niet welkom zijn 
en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten 
schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 12 Ze gingen op weg en riepen 
de mensen op om tot inkeer te komen, 13 en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met 
olie en genazen hen.    L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God

We zingen:   Lied 176: 4 en 6 
 
Verkondiging 
 
We zingen:  Lied 313: 1 en 4 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader       

 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

  
Slotlied:    Lied 799: 5 en 6            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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