
 

 

 

   

Elfde jaargang nr. 34                           5e zondag van de zomer                                      Zondag 17 juli 2016 

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

Voorganger: Mevrouw ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam Zuidoost 

 

Ouderling van dienst:  Thea van de Bunt     Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Henk van Doornik     Organist:     Johan Swart 

Lector:  Ellen Swart 

Omzien naar elkaar: Mevrouw C. Brouwer, Schakel 144, 1231 SZ is vorige week aan haar 

oog geopereerd. Wij wensen haar een spoedig herstel! 

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

     De heer J. Plooij en mevrouw H. Plooij - den Hollander, Alewijnlaan 16,  

  1231 VP  

Jarigen:                          Mevrouw S. Drieënhuizen-Pieksma, Eikenlaan 51, ap. 323, 1231 BG, zij wordt 

22 juli 83 jaar 

Agenda:                            Zondag 24 juli, 10 uur – Mw. ds. J. Broeyers-Bogers, Utrecht  

 

Lied van de week: Lied 974 

 Orde van dienst; thema Vertrouwen 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 125: 1 en 4  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                

Zingen:               Lied 686: 1, 2 en 3                                               we gaan zitten 

Kyrie gesproken en gezongen Gloria: Lied  705: 1 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

              Gebed bij de opening van de schrift 
   
         Lezing:  2 Koningen 4: 42-44  Een maal voor honderd profeten 

42 Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig 

gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en 
een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor 

te zetten. 43 Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 
honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een 

maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden 
ook.’ 44 Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden 

nog over, zoals de HEER had gezegd. 

Zingen:     Lied  650: 1, 2, 6 en 7 

Epistel Lezing:  Efeziers 6: 1-9  
1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort 

het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een 
belofte verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. 
4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het 



opvoeden zoals de Heer dat wil. 5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals 
u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk 

vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die 
van harte alles doen wat God wil. 7 Doe uw werk met plezier, alsof het voor de 

Heer is en niet voor de mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond 
worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 9 Meesters, 

behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u 
weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid 

maakt. 
Zingen:     Lied  753: 1, 2 en 6 

Lezing:  Marcus 8: 1-21  Het tweede teken van de broden 
1 Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te 

eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:2 ‘Ik heb medelijden met 
al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te 
eten. 3 Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; 
sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 4 Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe 
zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5 Hij 
vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.6 Hij zei tegen 
de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak 
het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen 
uit te delen, en dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij 
sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8 De 
mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten 
overschoot: zeven manden vol. 9 Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen 
stuurde hij hen weg. 10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en 
voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze 
begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze 
van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom 
verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker 
geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in 
de boot en voer naar de overkant. 14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood 
mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde 
hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor 
de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood 
hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen 
brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn 
jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, 
maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood 
jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ 
antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel 
manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden 
ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’        

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

Zingen:     Lied  909: 1, 2 en 3 
Overweging/preek 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied  835: 1, 2, 3 en 4   

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:     1. Diaconie       2. Kerk 

We zingen staande  als slotlied:  Lied 422: 1, 2 en 3    

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 
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