
 

 

 

   

Elfde jaargang nr. 28                            2e zondag  na Trinitatis                                   Zondag   05 juni 2016     

Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

             Voorganger: ds. H.M. Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth Visscher     Diaken:  Wout Visscher 

Koster:    Hans Veraar    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Nella  IJperlaan 

 

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

     mw. A.A. Erdmann-Bos, Rembrandtlaan 15 
 

 Agenda:                                                         ZINGEN IN VREDESNAAM    

                                      Op zaterdag 11 juni om 19.30 uur  zingen koren van Utrechtse 

migrantenkerken over het thema “Vrede” op het jaarlijkse  Choir Festival. 

                                       In zang, dans en muziek presenteren de  vele migrantenkerken van  Utrecht 

                                       en regio Utrecht zich, zoals de Koptische Kerk, Armeense Internationale 

                                       Kerk, Asyrische Kerk, (9 kerken doen mee) 

                                       Vanaf 18.30 uur bent u welkom voor koffie,thee en een culinair hapje in de 

                                       Triumfator kerk, Marco Pololaan 185-187, Utrecht 

                                       Nadere info: www.facebook.com/christeninutrecht 

                                       Zondag 12 juni  10.00 uur,  ds H.M. Ploeger – Maaltijd van de Heer   

 

 

Lied van de week: Lied 378 

 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 134: 1 en 2   

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                

Zingen:               Psalm 134: 3                                                      we gaan zitten 

        

Gebed om ontferming met    Lied 281: 1

Zingen:                    Lied 713: 1, 2 en 5

DIENST VAN HET WOORD 
               

              Gebed van de zondag 
   

 

 

 



          1e Lezing: Numeri 9: 15-23     DE WOLK 
 

15 Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die 

avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat bleef zo tot de volgende morgen. 
16 Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur. 17 Telkens als 

de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen 

ze hun kamp op. 18 Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER sloegen ze 

hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. 19 Bleef de wolk 

lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de 

aanwijzingen van de HEER. 20 Soms bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan 

sloegen ze hun kamp op wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de HEER het 

beval. 21 Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan ’s morgens verhief, trokken 

ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of ’s nachts, trokken ze verder. 22 Rustte 

de wolk langere tijd boven de tabernakel – een paar dagen of een maand of nog langer – dan bleven de 

Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief trokken ze weer verder. 23 Op 

bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op, en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze hielden zich aan de 

aanwijzingen van de HEER, die de HEER hun bij monde van Mozes gegeven had.

 

Zingen: Psalm 105: 1 en 15  

 

2e Lezing:  Lucas 7: 1 – 10           GENEZING EN DODENOPWEKKING 

 
71 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in. 2 Een 

centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze 

slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij 

hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4 Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem 

op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want 

hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij 

was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de 

mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook 

achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal 

genezen zijn. 8 Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en 

als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn 

slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich 

om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 
10 Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid 

aan. 

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

 

Zingen:     Lied  534   

Verkondiging 

Zingen:    Lied   655 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met 368 g 

stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader”(369d)                                                                             

 

Collecten:  1. Kerk in Actie  2. Kerk 

We zingen staande  als slotlied:  Lied 416     

ZEGEN beantwoord met gezongen AMEN 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

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

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

