
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 41                         11e zondag van de zomer                         Zondag 30 augustus 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

      Voorganger: mw.ds.H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet vd Water                               Diaken:    Jan Willem vd Brink          
Koster: Evert Jan vd Water             Organist:  Dick Ridder  

Lector: Ellen Swart 

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

                                   dhr  J. van Henten,  Nw.Loosdrechtsedijk 194B 

Jarig:                          Mw. E.vd Bunt-vd Dolder, Eikenlaan 51 app 146, wordt 6 sept 89 jaar 

 

Agenda:   Woensdag 2 sept.10.00 uur – “koffie met de krant” – kring, consistorie 

                        Zondag 6 sept 10.00 uur -  mw.ds.J.H.M.E. Broeyer-Bogers 

 

Lied van de zondag: Lied 841 

                                       Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:   Lied 287: 1 en 2 

Bemoediging  en  Groet                                                                                                 

Drempelgebed 

 

Zingen:              Lied 287: 5                                        we gaan  zitten 

Gebed om ontferming met Lied 281: 1 
Zingen:              Lied 304 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Zacharia 8: 4 tm 8  en 20 tm 23 
 

4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem 

oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen 

krioelen van de spelende kinderen. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt 

het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk 

zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse 

machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon 

ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en 

ik hun God, in onwankelbare trouw. 



20 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei 

landen en steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en 

zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse 

machten en zijn gunst af te smeken.” 22 Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem 

komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. 23 En 

dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit 

volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de 

woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’ 

 

Zingen:    Lied  763: 1, 2 en 5 
 

Lezing: Marcus 8: 22 tm 26        Genezing van een blinde 
 

22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de 

man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed 

wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer 

te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij 

weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles 

nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 
L.: Zo spreekt de Heer    G.: Wij danken God 

Zingen:     Lied 534 
Verkondiging 
Zingen:     Lied 289 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed ,  “Onze Vader”(369d) 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk   
De                                  

 De tien woorden als heenzending 

 Met Uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot Uw werk  

spreken wij uit, o Heer, jegens U en onze naaste:  

dat wij U zullen dienen en niemand anders –  

dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus,  

                                                                 dienstknecht van de minsten der mensen –  

dat wij Uw Naam zullen heiligen –  

dat wij Uw toekomende dag zullen vieren –  

dat wij onze ouders zullen eerbiedigen –  

dat wij het leven hoog houden –  

dat wij elkaar trouw zullen zijn –  

dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen –  

dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten –  

dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –  

 

Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, Heer, onze God, gezegend zijt Gij. Amen.      
Slotlied(staande):      Lied 422               ZEGEN – beantwoord met gezongen AMEN 
 

Meldpunt voor zaken  zondagsbrief:  uiterlijk woensdagavond 20 uurAanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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