
 

 

 

   

Elfde jaargang nr. 30                          1e zondag van de zomer                                   Zondag  19 juni 2016     

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

                                  Voorganger: ds. J.W. Breunese, Leersum 

 

Ouderling van dienst:  Arma vd Vliet              Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:    Hans Veraar    Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Geertje Schootstra 

Bloemengroet:  De bloemen gaan met hartelijke  felicitaties van de gemeente  naar: 

                                       Bruidspaar Wim en Janny de Koning-Timmer, Alewijnlaan 19,  

     zijn op 22 juni 50 jaar getrouwd. 

Meeleven:                       hr  Bob de Waard is weer thuis in de Emtinckhof, (ap 328) 

Jarigen:                          hr.  C.G.J. Greif, Rading 110,                                 wordt 22 juni 80 jaar 

                                       mw. M. de Groot- v, Walderveen, Alewijnlaan 10,            24 juni 83 jaar 

                                       hr.  A. Doets, Nw. Loosdrechtsedijk 42,                         25 juni 81 jaar 

                                       mw. J. Wingelaar-vd Bunt, Eikenlaan 51, ap.236,             25 juni 82 jaar 

Agenda:                             Zondag  26 juni - 10.00 uur,  ds. H.M. Ploeger 

                           3 juli is laatste kidsclub(en niet 26 juni) 

 

Op 13 juni is overleden op de leeftijd van 96 jaar onze oud-predikant ds. Pieter Riemersma. 

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden maandag 20 juni om 11.00 uur in “De Hoeksteen”, 

Klaartje Donzepad 59 te Amersfoort.  Condoleren is mogelijk na de dankdienst. 

De graflegging vindt plaats om 14.15 uur op de begraafplaats Rusthof, Dodeweg 31 te Leusden. 

Correspondentieadres: Venestraat 14, 8011 GL Zwolle. 

___________________________________________________________________________ 

 

Lied van de week: Lied 853 

 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied: 283:1, 2, 3, 4 en 5  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                

Zingen:               Psalm 84: 1 en 3                                                   we gaan zitten
         

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied:               Lied  304: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD 
               

              Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
   

          1e  LEZING:      JESAJA  65: 1 – 9      De Heer zal goed én kwaad vergelden 



651 Al vragen zij niet naar mij,toch laat ik me raadplegen,en al zoeken ze mij niet,toch laat ik me 

vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’2 Heel de dag 

sta ik met uitgestoken handentegenover een opstandig volk,dat op de verkeerde weg isen zijn eigen 

ingevingen volgt.3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw:ze ontsteken offers in tuinenen 

branden wierook op branders van aardewerk,4 ze zitten in gravenen slapen op geheime plaatsen,ze 

eten vlees van zwijnen,hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.5 Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, 

kom niet dichterbij,want wij zijn te heilig voor u.’Ze prikkelen mij als rook in mijn neus,ze zijn als een 

vuur dat de hele dag brandt.6 Hier voor mij ligt wat er geschreven staat;ik zal niet rusten  tot ik 

alles heb vergolden.Ik zal jullie je wandaden terugbetalen7 en die van je voorouders erbij – zegt de 

HEER;ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon 

van tevoren bepaald,ze krijgen het allemaal terug.8 Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een 

druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’Voor mijn dienaren zal ik 

hetzelfde doen,ik zal niet alles vernietigen.9 Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda 

een erfgenaam van mijn bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,mijn dienaren 

zullen zich daar vestigen. 

Zingen:   Lied 944: 1 en 3 

 2e  LEZING:   LUCAS 8: 26 – 39     Naar de overkant van het meer 

26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land 

stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg 

al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus 

zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon 

van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de 

onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en 

gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de 

boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe 

heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem 

hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote 

kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de 

varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de 

varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de 

varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er 

was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen 

ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan 

Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik 

bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de 

hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en 

ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de 

demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem 

weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God vor u heeft gedaan.’ Hij ging weg 

en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. 

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

Zingen:     Lied  938: 1 en 2      Verkondiging        Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “ONZE VADER” 

 Collecten:  1. Diaconie  2. Kerk                 We zingen staande  als slotlied:  Lied 871: 1, 2, 3 en 4 

ZEGEN beantwoord met gezongen AMEN 
 

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



 


