
 

 

 

Elfde jaargang nr. 38                          9e zondag van de zomer                             Zondag 14 augustus 2016 

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

Voorganger: Mw. Ds. M.C.E. Oskam-Van Zwol, - De Bilt 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree    Diaken:  Jan Willem v.d. Brink 

Koster:  Evert Jan van de Water    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Henk Herbert 

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

  Mevr. F. Stobbe-Verhaag, Eikenlaan 51 app 130 Emtinckhof 

Agenda:  Zondag 21 aug. 10 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Lied van de week:   Lied 216 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 283: 1,2 en 5       we gaan staan  

Bemoediging en drempelgebed 

Zingen:     Lied 139: 1,2 en 8       we gaan zitten  

Gebed om ontferming 

Glorialied:   Lied 150 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest 

 
1e Lezing Jeremia 23: 23 – 29 

 
23 Ben ik alleen een God van dichtbij, 
ben ik niet ook een God van ver? 
       – spreekt de HEER. 

24 Als iemand zich verbergt, 
zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. 
Ben ik niet overal, 

in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER. 
 
25 Ik heb gehoord wat voor leugens die 

profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: 
“Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26 Hoe 
lang nog zullen die leugenachtige profeten, die 

zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? 

27 Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de 
dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn 
naam te laten vergeten, zoals hun voorouders 

mijn naam door Baäl zijn vergeten?  
28 Een profeet die droomt, vertelt niet meer 
dan een droom, maar wie mijn woorden kent, 

geeft mijn woorden betrouwbaar weer. 
Wat heeft stro met graan gemeen? 
       – spreekt de HEER. 

29 Is mijn woord niet als een vuur, 
als een hamer die een rots verbrijzelt? 
       – spreekt de HEER. 

 

Zingen:    Lied 1009: 1,2 



 

2e Lezing Lucas 12: 49 – 56 

 
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 
ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al 
brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan, en ik 

word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 
51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede 
te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik 

kom verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden 
zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen 
twee en twee tegen drie. 53 De vader zal 

tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover 
zijn vader, de moeder tegenover haar dochter 
en de dochter tegenover haar moeder, de 

schoonmoeder tegenover haar schoondochter 

en de schoondochter tegenover haar 
schoonmoeder.’ 

54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie 

een wolk zien opkomen in het westen, zeggen 
jullie meteen dat er regen op komst is, en dat 
is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de 

wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er 
hitte op komst is, en dat is ook zo. 56 
Huichelaars! De aanblik van de aarde en de 

hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan 
dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 

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

 

Zingen:    Lied 943: 1 en 3 

 

Verkondiging 

 

Zingen:  ‘Komen ooit voeten gevleugeld.’ Tussentijds 216 
 
 
2. 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 

nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
 

 
 
3. 

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij 
groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan  
waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 

      Tekst: Huub Oosterhuis 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

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

 

Collecten:    1. Kerk in Actie – Zomerzending   2. Kerk 

 

We zingen als slotlied  Lied 419 

 

Zegen beantwoord met zingen van Amen, Amen, Amen (415: 3) 

 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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