
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 38                         8e zondag van de zomer                             Zondag 9 augustus  2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

Voorganger: mw.ds N. Dijkstra, Houten 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm                             Diaken:       Jan Willem vd Brink          
Koster: Henk v Doornik             Organist:    Dick Ridder  

Lector: Margriet vd Water 

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

                                   Mw. S.J.  Jansen,  Lijsterbeslaan 22  

 

Jarigen:                      mw. M.L.K. van  Driel- Schelke, Berkenlaan 14, wordt 12 aug. 85 jaar 

                                   mw F. Stobbe- Verhaag,  Eikenlaan 51, app.130, wordt 14 aug. 84 jaar 

                                                                                                         

Agenda:   Zondag 16 augustus, 10 uur, ds. H. van Veen, Bodegraven 

 

 

 

Lied van de zondag: Lied 344 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

 

 

Intochtslied:   Psalm 62: 1  

 

Votum  en  Groet 

 

We zingen Psalm 62: 5                                we gaan zitten 
 

Gebed om ontferming 

 

Zingen:                         Lied  975: 1 en 2       
 
 
Gebed  om  de Geest 
 
 
 
 



1e  Lezing: Jesaja 1: 10 - 17 
 

10 Hoor de woorden van de HEER, leiders 

van Sodom,geef gehoor aan het onderricht 

van onze God, volk van Gomorra.11 Wat 

moet ik met al jullie offers? – zegt de 

HEER.Ik heb genoeg van die schapen, die 

vetgemeste kalveren;het bloed van stieren, 

rammen en bokken wil ik niet meer.12 En 

wanneer jullie voor mij verschijnen –wie 

heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te 

lopen?13 Houd op met die zinloze 

offergaven. 

Ik heb een afschuw van jullie wierook;jullie 

feesten, nieuwemaan en sabbat,ik duld ze  

 

niet naast al dat wangedrag.14 Van jullie 

nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een 

afkeer,ze hinderen mij, ik kan ze niet 

langer verdragen.15 Wanneer jullie je 

handen opheffen, wend ik mijn ogen af,ook 

als je aanhoudend bidt, luister ik niet.Aan 

jullie handen kleeft bloed!16 Was je, reinig 

je, maak een eind aan je misdaden,ik kan ze 

niet meer zien.Vermijd alle kwaad17 en leer 

goed te doen.Zoek het recht, houd 

tirannen in toom,bied wezen bescherming, 

sta weduwen bij. 

 
Zingen:            Lied:  1005 
 
2e  Lezing:  Lucas 10:  38- 42 
 
38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een 

vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en 

luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg 

voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster 

mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41 De Heer zei 

tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één 

ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden 

ontnomen.’ 
L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God
 
Zingen:                      Lied 887 
 
Preek 

 
Zingen:               Lied 836 

 

Gebeden       

 

Collecten:     1. Diaconie   2. Kerk  

 

Slotlied:(staande)   Lied 416: 1,2 en 3 

                           
ZEGEN en zingen: Lied 416: 4 
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