
 

 

 

   

Elfde jaargang nr. 33                           4e zondag van de zomer                                      Zondag 10 juli 2016 

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

                                    Voorganger: ds. Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water    Diaken:  Jan Willem van den Brink 

Koster:  Henk van Doornik     Organist:     Jan de Vries 

Lector:  Geertje Schootstra 

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

     Mevrouw P.J. Olie-Westenberg, Nootweg 25, 1231 CP 

 Agenda:                             

 Zondag 17 juli, 10 uur – Mw. ds. E.E. van Aarsen-Schiering, Amsterdam Zuidoost  

 Vanaf dinsdag a.s. zullen Jan Piet Ouwens en Hillegonda Ploeger op vakantie zijn.  

Tijdens de periode van vakantie is de scriba Margriet van de Water op de hoogte welke 

predikant voor vervanging beschikbaar is. In de week van 16 t/m 23 juli kunt u daarvoor  een 

beroep doen op Gerard Veraar. 

 

Lied van de week: Lied 828 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                     we gaan staan       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 287: 1 en 2  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                

Zingen:               Lied 287: 5                                                        we gaan zitten 

Gebed om ontferming met lied 281: 1 

Zingen:                   Lied  867

DIENST VAN HET WOORD 

              Gebed van de zondag 
   
         Lezing:  Numeri  21:  4-9  De koperen slang 

4 Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers 
om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 ‘Waarom hebt u 

ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te 
laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige 

eten niet meer zien.’ 6 Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die 
hen beten, zodat velen van hen stierven. 7 Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We 

hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. 

Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, 8 en 
de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. 

Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ 9 Mozes liet een koperen 
slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang 

gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. 



 

Zingen:     Psalm 107: 8, 9 en 10 

         Lezing:  Numeri  27:  12-23  Mozes draagt de leiding over aan Jozua 
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken 
over het land dat ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer je het gezien hebt, zul je met je 

voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de 
woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn 

bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor 
mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn 

van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan al wat 
leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan 

leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een 
kudde schapen zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon 

van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand 

op 19 en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele 
gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20 en laat hem 

delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan  
gehoorzamen.21 Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot 

de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de 
HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een 

veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22 Mozes deed wat de HEER hem had 
opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor 

de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de handen op en 
droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen. 

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

 

Zingen:     Lied  655 

 

Verkondiging 

 

Zingen:   Lied  1005   

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden met 

 
stil gebed afgesloten met gezamenlijk  “Onze Vader”   (369 d ) 

Collecten:     1. Diaconie       2. Kerk 

Slotlied (staande):  Lied 419   

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 
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