
 

 

 

 

Elfde jaargang nr. 37                          8e zondag van de zomer                             Zondag 7 augustus 2016 

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

Voorganger: Ds. W. Timmerman - Driebergen 

 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm      Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Evert Jan van de Water    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

  Dhr. D. Hofman, Larixlaan 23, 1231 1231 BL (4 aug. werd hij 92 jaar) 

Jarigen:  Mevr. M.L.K. van Driel-Schelke, Berkenlaan 14 1231 CE  

zij wordt 12 augustus 86 jaar 

  Mevr. F. Stobbe-Verhaag Eikenlaan 51 (app 130) 1231 BG  

zij wordt 14 augustus 85 jaar 

Agenda:  Zondag 14 aug. 10 uur – Mw. Ds. M.C.E. Oskam-Van Zwol, De Bilt 

 

Lied van de week:   Lied 893 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 84: 1         we gaan staan  

Bemoediging en groet 

Zingen:     Psalm 84:6         we gaan zitten  

De tien woorden als geloofsbelijdenis (Dienstboek 844) 

Wij geloven met hart en ziel 

dat de Heer onze God is, de Enige. 

Hij heeft ons bevrijd, geen andere goden zullen wij dienen, 

geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken. 

Wij geloven, 

dat wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn, 

dat wij in Gods Naam zullen leven. 

Wij geloven, 

dat de dag van de Heer heilig is, dat allen eerbied waardig zijn 

die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. 

Wij geloven, 

dat enkel liefde de dood overwint, dat wij elkaar trouw mogen zijn, 

zoals God Zich met ons verbonden heeft. 

Wij geloven, 

dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste 

en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. 

Dat geloven en belijden wij, voor God en elkaar. 

Amen. 

 

Glorialied:   Lied 117a 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 



Lezing uit het Oude Testament: Habakuk 1: 1-4 

1 Profetie; visioen van de profeet Habakuk. 

 
2 Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen 
en luistert u niet, 

moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen 
en brengt u geen redding? 
3 Waarom toont u mij dit onheil 

en ziet u zelf de ellende aan? 
Ik zie slechts verwoesting en geweld, 
opkomende twist en groeiende tweedracht. 

4 De wet wordt ondermijnd, 
het recht krijgt niet langer zijn loop, 
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, 

het recht wordt verdraaid. 

Zingen:    Lied 657: 1 

Habakuk 1: 5-11 
5 Kijk naar de volken, let goed op, 

jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd! 
Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, 
iets zo uitzonderlijks 

dat je het niet zult geloven 
als het je wordt verteld. 
6 Ik laat de Chaldeeën komen, 

dat grimmige, onstuimige volk, 
dat de hele aarde doorkruist 

om andermans woonplaatsen te bezetten. 
7 Geducht en gevreesd is het, 
het stelt zijn eigen wet, 

vertrouwt op eigen macht. 
8 Sneller dan panters zijn hun paarden, 
feller dan wolven in de avond. 

Hun ruiters komen aangestormd, 
van verre vliegen ze aan, 
als arenden duiken ze op hun prooi. 

9 Dat hele volk komt aangestormd, 
met geweld rukt het op; 
onstuitbaar als de oostenwind 

maakt het gevangenen, als zandkorrels zo veel. 
10 Met koningen drijft het de spot, 
met aanvoerders speelt het een spel, 

om vestingen lacht het: 
het werpt wat aarde op en neemt ze in. 
11 Dan trekt de wind verder en waait voorbij. 

Boeten zal hij die van zijn kracht zijn god 
maakt. 

Zingen:    Lied 657: 2 

 

 

 

 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 6: 1-6a 

1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, 
gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen de sabbat 
was aangebroken, gaf hij onderricht in de 

synagoge, en vele toehoorders waren 
stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat 
allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die 

hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn 
handen tot stand brengen! 3 Hij is toch die 
timmerman, de zoon van Maria en de broer van 

Jakobus en Joses en Judas en Simon? En 
wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze 
namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen 

hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als 
in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en 
huisgenoten.’ 5 Hij kon daar geen enkel wonder 

doen, behalve dat hij een paar zieken de 
handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond 
verbaasd over hun ongeloof. 

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

 

 

Zingen:    Lied 657: 3 en 4 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

 

Zingen:    Lied 928 (2x) 

 

 

 

 DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

We zingen als slotlied  Lied 416 

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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