
 

 

 

Elfde jaargang nr. 39                          10e zondag van de zomer                             Zondag 21 augustus 2016 
Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree    Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:  Piet van de Bunt     Organist:  Johan Swart 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

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

  Mevr.  G. van Norden-Zwanenburg, Jasmijnlaan 21,  Loosdrecht 

Agenda:  Zondag 28 aug. 10 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger. 

  Volgende week zondag verschijnt er een extra papier bij de Zondagsbrief. 

Deze wordt vooral gemaakt met het oog op de Startzondag en bevat ook 

een uitgebreide agenda voor de komende tijd. Mocht u hiervoor 

informatie/mededelingen hebben, dan kunt u dat sturen naar 

hmploeger@gmail.com.  

     Ook telefonisch mag u het doorgeven – 035 88793 99. 

 

Lied van de week:   Lied 601 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Psalm 84: 1 en 2        we gaan staan  

Bemoediging en drempelgebed 

Zingen:     Psalm 84: 6         we gaan zitten  

Gebed om ontferming met: 

 

Glorialied:   Lied 304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

 
 Lezing: Jesaja 30: 15 t/m 21  

 

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël:‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en 

vertrouwen ligt jullie kracht.’Maar jullie wilden niet.16 Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ 

Vluchten zúl je! 

‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald.17 Duizend zullen er vluchten voor 

het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. 
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Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel.18 En toch wacht 

de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie 

te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. 
19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont,  je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal 

zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. 20 De Heer zal jullie 

brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer 

verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem achter je 

horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’  

 

Zingen:    Psalm 119 : 39 en 40 

 

Lezing: Lucas 13 : 22 t/m 30 

 

Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 

Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle 

moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar 

binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur 

heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, 

dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We 

hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar 

hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, 

rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en 

Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het 

oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel 

genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen 

zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

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

 

Zingen:    Lied 991: 1, 4, 6, 7 en 8 

 

Verkondiging 

 

Zingen:  Lied 912 : 1, 2, 5 en 6 
 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

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

 

Collecten:    1. Diaconie     2. Kerk 

 

We zingen als slotlied  Lied 423 

 

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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