
 

 

 

 

Elfde jaargang nr. 36                           7e zondag van de zomer                                      Zondag 31 juli 2016 

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

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

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth Visscher     Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Evert Jan van de Water    Organist:  André Potter 

Lector:  Nella IJperlaan 

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

  Mevrouw M. Kuyvenhoven-Kok Eikenlaan 92 

Jarigen:  Dhr. D. Hofman, Larixlaan 23, 1231 BL hij wordt 4 augustus 92 jaar 

Agenda:  Zondag 7 aug. 10 uur – Ds. W. Timmerman, Driebergen 

 

Lied van de week:   Lied 952 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied 212: 1,2 en 5        we gaan staan  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied 287: 1 en 5         we gaan zitten  

Kyriegebed 

Glorialied:   Psalm 150 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift 

Lezing uit het Oude Testament: Prediker 2: 1 - 11 

1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de 
genoegens van het leven te smaken en te 
genieten van het goede. Maar ook dat, 

ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik 
tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En 
waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf 

ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, 
en ik greep die dwaasheid aan om te 
onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die 

behield altijd de overhand – kon ontdekken wat 
een mens het beste doen kan, dat luttel aantal 
levensdagen dat hij doorbrengt onder de 

hemel. 
4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik 
heb voor mezelf paleizen gebouwd en 

wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken 
aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen 
geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om 

een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik 
heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun 
kinderen werden slaven in mijn huis. 

Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, 
meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem 
heeft geregeerd. 

8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de 
rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik 
heb zangers en zangeressen aangesteld en het 

genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9 
Grootse dingen heb ik ondernomen en meer 
bezit vergaard dan iedereen die voor mij in 

Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik 
voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn 
wijsheid. 10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik 

ze gegund, elke vreugde die mijn hart 
verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot 
naar hartenlust van al het goede dat ik had 

verworven. Het was het loon voor mijn 
gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik 
ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles 

wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd 
had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en 
najagen van wind was. Het had geen enkel nut 

onder de zon. 



 

Zingen:    Lied 720: 1,3 en 5 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 12: 13 - 21 

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: 
‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de 
erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus 

antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of 
bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei 
tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm 

van hebzucht, want iemands leven hangt niet af 
van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die 
in overvloed heeft.’ 16 En hij vertelde hun de 

volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een 
rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom 
vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb 

geen ruimte om mijn voorraden op te slaan.  

18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is 
dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, 
waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 

19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt 
veel goederen in voorraad, genoeg voor vele 
jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 

Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze 
nacht zal je leven van je worden 
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten 

die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het 
iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, 
maar niet rijk is bij God.’ 

 

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

Zingen:    Lied 316: 1 en 4 

 

Uitleg en verkondiging 

Zingen:    Lied 718 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

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

 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

 

We zingen als slotlied  Lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   

 

Zegen beantwoord met gezongen AMEN 
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Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
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