
 

 

 

   

Elfde jaargang nr. 32                           3e zondag van de zomer                                      Zondag 3 juli 2016 

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

                                    Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree              Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:    Henk van Doornik     Pianist :     Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink 

 

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

     Mevrouw G. Hitzerd-van den Dolder, Kerkelandenlaan 63-09,  

  1216 RR Hilversum 
 

 Agenda:                            Zondag 10 juli, 10 uur – Ds.  Hillegonda  Ploeger  

 

 

Lied van de week: Lied 806 

 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 601: 1 en 2  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                

Zingen:               Psalm 601: 3                                                        we gaan zitten
         

Gebed om ontferming  met Lied 281:  1

Zingen:                   Lied  864: 1 en 4 
 

Voor de laatste keer gaan de kinderen naar de Kidsclub 

We zingen: Ga je mee? 
Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

   maar sta op en doe  mee. 

   Zet je voetstappen in die van mij. 

   Volg het spoor en ga door. 

   Of ga jij liever voor? 

   Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 

   1. Welke weg wil je gaan?   

    En waar wil je naar toe? 

    Blijf niet zitten, waar je zit,  

    ook al voel je je moe. 

    Refrein 

 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 
              Gebed van de zondag 

   
         Lezing:  Numeri  17: 16-26

16 De  HEER zei tegen Mozes: 17-

18 ‘Vraag aan het hoofd van elk van de 

Israëlitische stammen om je een staf te 
geven, twaalf staven bij elkaar: voor 

elk stamhoofd moet er een staf zijn. 
Schrijf ieders naam op zijn staf. Op die 

van Levi moet je Aärons naam 
schrijven. 19 Leg alle staven in 

de ontmoetingstent, voor de 
verbondstekst, waar ik altijd bij jullie 

kom. 20 De staf van de man die ik 
uitkies, zal gaan bloeien. Zo zal ik dat 

voortdurende geklaag van de 
Israëlieten tegen jullie doen 

verstommen.’ 21 Nadat Mozes dit aan 
de Israëlieten had overgebracht, gaf 

ieder van de stamhoofden hem een 

staf, twaalf bij elkaar; daaronder was 
er ook een voor Aäron. 22 Mozes legde 

de staven voor de HEER, in detent met 
de verbondstekst. 23 Toen hij de 

volgende dag 

de verbondstent binnenging, zag hij 

dat de staf van Aäron, de staf van de 
stam Levi, in bloei stond. Er waren 

knoppen ontsproten en bloemen 
ontloken, en de staf droeg rijpe 

amandelen. 24 Mozes nam de staven uit 
het heiligdom van de HEER en ging 

ermee naar buiten. Nadat de 
Israëlieten gezien hadden wat er 

gebeurd was, nam ieder zijn eigen staf 
terug. 25 ‘De staf van Aäron moet je 

voor de verbondstekst terugleggen,’ zei 
de HEER tegen Mozes. ‘Die moet 

worden bewaard als waarschuwing 
voor dat opstandige volk. Er moet een 

eind komen aan hun geklaag tegen mij, 

anders zullen ze 
sterven.’ 26 Mozes deed wat 

de HEER hem had opgedragen. 

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

 

Zingen:     Lied  23 c 

 

Verkondiging 

 

Zingen:   Lied  659   

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met 

 
stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader (369 d) 

Collecten:     1. Jeugdwerk Jop       2. Kerk 

Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2 en 3 

ZEGEN beantwoord met gezongen Lied 418: 4 

 

 
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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