
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 36                          6e zondag van de zomer                                    Zondag 26 juli 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

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

Ouderling van dienst: Margriet vd Water            Diaken:         Ati Valkenburg 

Koster: Henk v Doornik           Organist:  Jan de Vries   

Lector: Margriet vd Water 

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

                                   Mw G. Schootstra-de Haan, Rembrandtlaan 54 

 

Jarigen:                      Mw. A.C. Nahuisen-Nobel, vd Helstlaan 22, wordt 27 juli  88 jaar 

                                   Mw. G.vd Meent, Egelshoek 9, wordt 29 juli 91 jaar 

                                                                      
Agenda:   Zondag 2 augustus, 10 uur, mw ds M. van Leeuwen, Rhenen 

 

Op verzoek van enkele gemeenteleden de titel van het genoemde boek in de overdenking van  

afgelopen zondag:   “Geloven tegen beter weten in”  van Wil van den Bercken. 

De schrijver was tot 2011 werkzaam als byzonder hoogleraar Russisch Christendom aan de 

theologische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen en als universitair docent 

Russische geschiedenis van de Universiteit Utrecht.  

 

 

Lied van de zondag: Lied 970 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Intochtslied:   Psalm 116: 1, 2 en 3  

 

Bemoediging en  Groet 

 

We zingen Lied 825: 1 en 8                 we gaan zitten 
 

Kyrië 

 

Glorialied:                 Lied 315: 1 en 2      
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  om verlichting door de Geest 



Schriftlezing:   Matteüs  5 : 1 tm 17        BERGREDE 
 
51 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de 

berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 

onderrichtte hen:3 ‘Gelukkig wie nederig van 

hart zijn,want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel.4 Gelukkig de treurenden,want zij zullen 

getroost worden.5 Gelukkig de 

zachtmoedigen,want zij zullen het land 

bezitten.6 Gelukkig wie hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid,want zij zullen verzadigd 

worden.7 Gelukkig de barmhartigen want zij 

zullen barmhartigheid ondervinden.8 Gelukkig 

wie zuiver van hart zijn,want zij zullen God 

zien.9 Gelukkig de vredestichters,want zij 

zullen kinderen van God genoemd worden. 10 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.11 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van 

mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 

betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult 

rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 

immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.13 

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het 

zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 

zout gemaakt worden? Het dient nergens meer 

voor, het wordt weggegooid en vertrapt.14 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 

boven op een berg ligt, kan niet verborgen 

blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om 

hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, 

zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 

opdat ze jullie goede daden zien en eer 

bewijzen aan jullie Vader in de hemel.17 Denk 

niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen 

om ze af te schaffen, maar om ze tot 

vervulling te brengen 

We zingen:   Lied 838: 1  
 

Lezing : 1 Korintiërs  1 : 20 tm 25 
20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de 
wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, 
heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden 
door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken 
wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor 
heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en 
wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan 
mensen.    

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

 

We zingen:   Lied 321: 1, 2, 6 en 7 
Verkondiging 
We zingen:  Lied 841: 3 en 4 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden       

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

  
Slotlied:(staande)  Lied  418                           
 
ZEGEN  - beantwoord met gezongen Amen  
 
 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur  per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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