
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 35                            5e zondag van de zomer                                    Zondag 19 juli 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

Voorganger: Ds.A.J. van Nijen,  Driebergen 

Ouderling van dienst: Arma van de Vliet            Diaken:  Wil Veraar 

Koster: Mary Bruinsma           Organist:  Dick Ridder   

Lector: Henk Herbert 

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

                                   de heer H. v. Doornik, Pr. Beatrixstraat 8 

 

Jarigen:                      Mw. S. Driënhuizen-Pieksma, Eikenlaan 51, app 323, wordt 22 juli 82 jaar 

                                   Mw. M.D. Sterling-v. Ravestein,v.Riebeeckweg 50, ka.213 1212 EM Hilversum 

                                   wordt  24 juli 93 jaar            
                                   mw. D. Reinders-de Jongh,  Naarderstraat 81,  1251BG Laren 

                                   wordt 26 juli  88 jaar 

  

Agenda:   Zondag 26 juli 10.00 uur: Ds. A.J. van Nijen, Driebergen. 

 

 

Lied van de zondag: Lied 971 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Intochtslied:   Psalm 27: 1 en 7   

 

Stil gebed,  Votum en  Groet! 

 

We zingen Lied  281: 1, 2 en 3         we gaan zitten 
 

Kyriëgebed  

 

 Gloralied:                 Lied 103c: 1 en 2      
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Zingen:                            Lied 317: 2 
 



Lezing OT: Habakuk 3: 17a + 18 
  

17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen,Al zal de oogst van 

de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan,18 toch zal ik juichen voor 

de Heer, jubelen voor de God die mij redt.

 
We zingen:   Lied 377: 1 tm 3 
 

Lezing NT: Johannes 7: 1 tm 9  en   20: 30 en 31 

 

Jezus op het Loofhuttenfeest 

71 Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea 

wilde hij niet komen, omdat de Joden daar 

hem wilden doden. 2 Nu naderde het 

Joodse Loofhuttenfeest, 3 en daarom 

spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch 

niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je 

leerlingen het werk dat je doet. 4 Niemand 

doet toch iets in het geheim als hij bekend 

wil worden. Als je dit soort dingen doet, 

laat je dan zien aan de wereld.’ 5 Ook zijn 

broers geloofden namelijk niet in hem. 6 

Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet 

gekomen, voor jullie is elke tijd goed. 7 De 

wereld kan jullie niet haten, maar mij haat 

ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet 

slecht is. 8 Gaan jullie maar naar het feest; 

ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet 

rijp is.’ 9 Dat zei hij, en hij bleef in Galilea. 
 

 

30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek 
staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van 
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.    

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

 

We zingen:   Lied 377: 4, 6 en 7 
 
Verkondiging 
 
We zingen:  Lied 315: 3 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader       

 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

  
Slotlied:(staande)  Lied  885                           
 
ZEGEN  - beantwoord met gezongen Amen  
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