
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 42                          12e zondag van de zomer                         Zondag 6 september 2015 
                                                               Liturgische kleur: groen 

Voorganger: mw.ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers 

Ouderling van dienst: Thea vd Bunt                   Diaken:   Martin Uijterlinde 

Koster: Evert Jan vd Water           Organist:     Johan Swart   

Lector: Thea vd Bunt 

Er is geen kindernevendienst/oppasdienst  
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar 
                        fam. D. Zeldenrijk, Oud Loosdrechtsedijk 30 a 

Meeleven:                   mw. M. de Groot is weer thuis(Alewijnlaan 10) 

Agenda:   Zondag 13 september,10.00 uur: Ds. H.M.  Ploeger, startzondag 

                                  Vanaf 9.30  tot 13.00 u is iedereen van harte welkom voor de startzondag met 
als thema”Goede Buren” We beginnen met een kopje koffie/thee(voor de 
dienst) en sluiten af met een “amerikaanse” lunch. Zo.30 aug. zijn de briefjes 
van de lunch uitgedeeld) Vergeet u uw bijdrage niet? 

 Lied van de week: lied 317 

                                       Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte          we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

We zingen Lied  274                                                    we gaan zitten 

Kyriëgebed  

Glorialied:   Lied  304    

 

DIENST VAN HET WOORD 
 Gebed  

Lezing uit het Oude Testament:  Jesaja 50: 4 - 9        Vertrouwen op de Heer die helpt
4  God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. 

Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.5 God, de HEER, 

heeft mijn oren geopend, en ik heb geen verzet geboden,  ik ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb 

mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,  wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.  

Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.  7 God, de HEER, zal 

mij helpen,  daarom word ik niet gekwetst  en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,   want 

ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.8  Hij die mij recht verschaft is nabij.  Wie durft tegen 

mij een geding aan te spannen?   Laten we samen voor het gerecht verschijnen.Wie is mijn 

tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. 9 God, de HEER, zal mij helpen – wie 

zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten 

prooi is aan de motten. 



Zingen:    Psalm  54 

 

 Lezing uit het Nieuwe Testament:   Marcus 8:  27 – 38        Wie is Jezus? 
 

27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de 

dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. 

Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie 

zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze 

antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen 

zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een 

van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: 

‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus 

antwoordde: ‘U bent de messias.’  30 Hij 

verbood hun op strenge toon om met iemand 

hierover te spreken. 
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon 

veel zou moeten lijden en door de oudsten van 

het volk, de hogepriesters en de 

schriftgeleerden verworpen zou worden, en 

dat hij gedood zou worden, maar drie dagen 

later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle 

openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon 

hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide 

zich om, keek zijn leerlingen aan en wees 

Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga  

 

 

terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan 

wat God wil, maar alleen aan wat de mensen 

willen.’ 
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen 

bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, 

moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 

nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want 

ieder die zijn leven wil behouden, zal het 

verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 

van mij en het evangelie, zal het behouden. 36 

Wat heeft een mens eraan als hij de hele 

wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 

Wat zou een mens niet overhebben voor zijn 

leven? 38 Wie zich tegenover de trouweloze en 

zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij 

en mijn woorden, zal merken dat de 

Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 

wanneer hij komt in het gezelschap van de 

heilige engelen en bekleed met de stralende 

luister van zijn Vader.’ 

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

 

  Zingen: Lied  941 

 

  Uitleg en verkondiging 

 

  Zingen: Lied  841 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden, besloten met “ Onze Vader”       

Collecten:   1. Adoptiekinderen  2. Kerk  

  
Slotlied(staande): Lied 416              
 
Zegen - met gezongen  “Amen”  
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