
 

 

 

   

Elfde jaargang nr. 29                           3e zondag na Trinitatis                                   Zondag   12 juni 2016     

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

                       Voorganger: ds. H.M. Ploeger, maaltijd van de Heer 

 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm              Diaken:  Martin Uyterlinde 

Koster:    Hans Veraar    Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Thea vd Bunt 

 

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

     mw. T. Leene-de Haan,  Hallincklaan 30 
 

 Agenda:                           Zondag 19 juni  10.00 uur,  ds J.W. Breunese, Leersum   

 

Ma.13 en di. 14 juni zal ds. Hillegonda  Ploeger afwezig zijn vanwege een cursus in het kader van 

Permanente Educatie. 

 

 

 

Lied van de week: Lied 779 

 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 103: 1  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                

Zingen:               Psalm 103: 3                                                      we gaan zitten 

        

Gebed om ontferming met    Lied 281: 1

Zingen:                   Lied 103c: 1 en 3

DIENST VAN HET WOORD 
               

              Gebed van de zondag 
   

 

 

 

           
 
 
 
 



 
         Lezing: Numeri  12: 1 - 16           Mozes’ gezag betwist

 

121 Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een 

Nubische vrouw: ‘Hij is met een Nubische getrouwd!’ 2 Ook zeiden ze: ‘Heeft de HEER soms 

uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?’ De HEER hoorde 

dit. 3 Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo 

bescheiden als hij. 4 Onmiddellijk gebood de HEER Mozes, Aäron en Mirjam: ‘Ga alle drie 

naar de ontmoetingstent.’ Dat deden ze. 5 Toen daalde de HEER af in de wolkkolom, ging bij 

de ingang van de tent staan en riep Aäron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren 

gekomen, 6 zei hij: ‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in 

visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. 7 Maar met mijn dienaar Mozes, 

op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: 8 met hem spreek ik rechtstreeks, 

duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan 

aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’ 9 De HEER ontstak in woede tegen hen en 

ging weg. 10 Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door 

huidvraat, haar huid was wit als sneeuw. Toen Aäron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat 

ze door huidvraat getroffen was, 11 zei hij tegen Mozes: ‘Ik smeek je, reken ons de zonde 

die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. 12 Laat Mirjam niet als een doodgeboren 

kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt!’ 
13 Toen riep Mozes luid de HEER aan: ‘Ik smeek u, God, genees haar!’ 14 De HEER antwoordde 

Mozes: ‘Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespuugd, zou ze die schande zeven 

dagen moeten dragen. Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden, 

daarna mag ze terugkomen.’ 15 Zo werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gehouden, en 

het volk brak niet op zolang zij niet was teruggekeerd. 16 Na haar terugkeer trokken ze weg 

uit Chaserot en sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Paran. 
 
L.: Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

 

Zingen:     Lied  605 

Verkondiging 

Zingen:   Lied  340 b   

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met 368 g 

  

Collecten:  1. Roosevelthuis  2. Kerk 

 

Tafelgebed:    Kom tot ons hier in ons midden 

We zingen staande  als slotlied:  Lied 378     

 

ZEGEN beantwoord met gezongen AMEN 

 

Om mee te nemen: In de hal ligt een nieuw nummer van blad VANDAAR  

 

 
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 
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