
 

 

 

Elfde jaargang nr.27            1e zondag na Trinitatis – Drie-eenheid                 Zondag 29 mei 2016 

                                                        Liturgische kleur: wit 

Voorganger:Mw.Ds.M.van Leeuwen  

Ouderling van dienst:  Margriet vd Water    Diaken: Jan Willem vd Brink 

Koster:  Hans Veraar                Organist: Dick Ridder 

Lector:  Margriet vd Water 

 

Bloemengroet:  de bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar  

  Mw. K. de Bis-vd Bunt, St. Annepad 54. 

 

Jarigen:  hr C.J.P. van Driel, Berkenlaan 14, wordt vandaag 29 mei – 86 jaar 

                                       Mw. T. Leene-de Haan, Hallincklaan 30,  wordt 5 juni -  80 jaar  

Omzien naar elkaar:  Mw A.A. Erdmann-Bos verblijft in het UMC-Utrecht  

 

Agenda:  zondag 5 juni: 10.00 uur  Mw. Ds. H. M. Ploeger 

Lied van de week:  Lied 205 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Lied  280: 1 en 2       we gaan staan 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Lied  280: 3        we gaan zitten 

Gebed 

Zingen:                            Lied  280: 4 en 5 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van verlichting door  de Heilige Geest 

Lezing:  Marcus 2 : 1 – 12  - Naardense Bijbel 

1.Als hij Kafarnaoem weer binnenkomt, na dagen, is te horen: hij is in huis! 

2.Zovelen verzamelen zich er dat er geen ruimte mee is, zelfs niet bij de deur,- en zo                                    

heeft  hij tot hen het woord gesproken. 

3.Er komen er die een verlamde tot hem brengen, gedragen door vier man. 

4.Omdat ze vanwege de schare niet bij machte zijn hem naar hem toe te brengen, halen ze de 

                   bedekking van het dak af, daar waar hij is geweest; ze graven een gat uit en laten de mat 

                   waarop de verlamde neergelegd is neer. 



 5.Als Jezus dat geloof van hen ziet, zegt hij tot de verlamde: kind, jouw zonden worden                     

vergeven!  

 6.Maar er zijn daar enkelen van de schriftgeleerden gezeten geweest, met in hun harten de              

overlegging: wat spreekt deze op deze manier uit?,  hij lastert !- 

7. wie is bij machte zonden te vergeven behalve  één, God? 

8. En meteen herkent Jezus met zijn geest dat zij op deze manier in zichzelf overleggen, 

   en zegt tot hen: wat overlegt ge deze dingen in uw harten?- 

9. wat is gemakkelijker, tot de verlamde  zeggen: jouw zonden worden vergeven!, 

    of zeggen: waak op, til je mat op en wandel rond?- 

10. maar opdat ge zult weten dat de mensenzoon gezag heeft om op het aardland zonden 

     te  vergeven,- zegt hij tot de verlamde: 

11. tot jou zeg ik: waak op, til je mat op  en ga heen naar je huis! 

12. Hij waakt op, tilt meteen de mat op en komt ten overstaan van allen naar buiten, 

     zodat allen buiten zichzelf staan en God verheerlijken, zeggend: zoiets hebben wij 

     nog nooit gezien! 

   

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

We zingen:   Lied:942: 1 en 3 

 

Verkondiging 

We zingen:  Lied 811: 1 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “ Onze Vader”   

 

Collecten:  1. Bloemengroet  2. Kerk 

 

We zingen als slotlied: Lied 977: 1, 2 en 3       (staande) 

 

Zegen – beantwoord met gezongen AMEN. 
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