
 

 

 

 

Elfde jaargang nr. 35                           6e zondag van de zomer                                      Zondag 24 juli 2016 

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

Voorganger: Mevrouw ds. J. Broeyer-Bogers - Utrecht 

 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water    Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Evert Jan van de Water    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Margriet van de Water 

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

  Mevrouw S. van Henten - Wagenaar Nw. Loosdr.dijk 73 

Jarigen:  Mevrouw D. Reinders-de Jongh, Naarderstraat 81, 1251 BG Laren, 

  zij wordt 26 juli 89 jaar. 

  Mevrouw A.C. Nahuisen-Nobel, Van der Helstlaan 22, 1231 AM, 

  zij wordt 27 juli 89 jaar. 

  Mevrouw G. van de Meent, Egelshoek 9, 1213 RD, Hilversum, 

  zij wordt 27 juli 92 jaar. 

Agenda:  Zondag 31 juli, 10 uur – Mw. ds. J. Broeyer-Bogers, Utrecht 

 

Lied van de week:   Lied 664 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied 211: 1          we gaan staan  

Bemoediging en groet 

Zingen:     Lied 211: 4          we gaan zitten  

Kyriegebed 

Glorialied:   Lied 304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift 
 
Lezing uit het Oude Testament: Job 38: 1-15 en 19-24 

 Gods antwoord aan Job 
1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. 

Hij zei: 

2 ‘Wie is het die mijn besluit bedekt 

onder woorden vol onverstand? 

3 Sta op, Job, wapen je; 

ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 

4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? 

Vertel het me, als je zoveel weet. 

5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? 

Wie strekte het meetlint over haar uit? 

6 Waar zijn haar sokkels verankerd, 

wie heeft haar hoeksteen gelegd, 

7 terwijl de morgensterren samen jubelden 

en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? 

8 En wie sloot de zee af met een deur, 

toen ze uit de schoot van de aarde brak? 

9 Ik hulde haar in een gewaad van wolken 

en omwond haar met donkere nevels. 

10 Ik legde haar mijn grenzen op 

en sloot haar af met deur en grendelbalk, 

11 en zei: “Tot hiertoe en niet verder, 

dit is de grens die ik je trotse golven stel.” 

12 Heb jij ooit de morgen ontboden, 

de dageraad zijn plaats gewezen, 

13 om de uiteinden van de aarde te pakken 

en de goddelozen van haar af te schudden? 

14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo 

krijgt de aarde vorm, 

haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. 

15 Alleen de goddelozen blijven verstoken van het 

licht, 

hun opgeheven arm wordt gebroken. 



19 Waar is de weg naar de oorsprong van het 

licht, 

en de plaats van het donker – is die jou bekend, 

20 zodat je het naar zijn gebied kunt voeren 

en het pad naar zijn huis kunt vinden? 

21 Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren, 

zo veel jaren liggen achter je! 

22 Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, 

heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, 

23 die ik heb aangelegd voor tijden van nood, 

voor dagen van oorlog en strijd? 

24 Hoe kom je op de plaats van waar het licht 

verspreid wordt, 

van waar de oostenwind over de aarde uitwaait? 

 

Zingen:    Lied 850 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 1: 1-10 

  Het Woord is mens geworden 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij 

God en het Woord was God. 2 Het was in het 

begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en 

zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  4 In 

het Woord was leven en het leven was het licht 

voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 

macht gekregen. 

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; 

hij heette Johannes.  

7 Hij kwam als getuige, om van het licht te 

getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 

8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 

getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder 

mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het 

Woord was in de wereld, de wereld is door hem 

ontstaan en toch kende de wereld hem niet.  

 

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

 

Zingen:    Lied 600: 1,2 en 5 

 

Uitleg en verkondiging 

Zingen:    Lied 221 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met gezamenlijk  “Onze Vader”  

 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

 

We zingen als slotlied  Lied 864: 1, 3 en 5 

 

Zegen beantwoord met  gezongen AMEN 
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