
 

 

 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 24                 6e zondag van Pasen/zondag Rogate- Bidt                 Zondag 21 mei 2017 

liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Liza Heilema        Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Hans Veraar        Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:  Nella IJperlaan 

 

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

  Hr J. Veraar/mw J. Emondt, Nootweg 18 

Jarigen:  Mw. N. IJperlaan Jhr.v. Sijpesteijnlaan 43,  wordt  22 mei 85 jaar 

  Mw  N. vd Bunt-Plooy, Eikenlaan 51  ap.232,  wordt  22 mei 86 jaar 

                                       Mw M. Grotendorst-Linck, v. Collenstraat 18,wordt 25 mei 90 jaar 

Meeleven:                       mw. U. Prinsen-de Rooij, Rading 82, verblijft  in “Zuiderheide”, kamer 251, 

                                       Diependaalselaan 337, Hilversum 

Agenda:   na deze dienst kindercatechese in de kerk 

                                       do. 25 mei –09.00 uur morgengebed  op Hemelvaartsdag, ds. H.M. Ploeger 

                                       zo. 28 mei  10.00 uur- ds J.W. Breunese, Leersum 

Lied van de week:  Lied 837: 1 en 4 

 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen            Moment van stilte                          we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:               Lied 287: 1 en 2          

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:       Lied 287: 5                 we gaan zitten 

Gebed om ontferming  met:  lied 367d 

Zingen:      Psalm 150 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  Exodus  32: 1 – 14           Het gouden stierkalf       

1Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar 

niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om 

Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor 

ons die voor ons uit kan gaan, want wat er 

gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte 

heeft geleid, weten we niet.’ 2Aäron antwoordde: 

‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun 

gouden oorringen af en breng die bij mij.’ 3Hierop 

deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun 

gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. 



4Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij 

goot er een beeld van in de vorm van een 

stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die 

je uit Egypte heeft geleid!’ 5Toen Aäron besefte 

wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het 

beeld en kondigde hij aan dat er de volgende 

dag een feest voor de HEER zou zijn. 6De 

volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers 

en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te 

drinken, en stonden daarna op om uitbundig 

feest te vieren. 7De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga 

terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit 

Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al zijn ze 

afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. 

Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben 

daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en 

gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte 

heeft geleid!”’ 9De HEER zei verder tegen 

Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 

10Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal 

hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk 

laten voortkomen.’ 11Mozes probeerde de HEER, 

zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn 

laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u 

met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt 

bevrijd? 12Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij 

heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te 

storten, om hen in het bergland te doden en van 

de aarde weg te vagen”? Wees niet langer 

toornig en zie ervan af onheil over uw volk te 

brengen! 13Denk toch aan uw dienaren Abraham, 

Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte 

hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen 

geven als er sterren aan de hemel zijn, en het 

hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun 

voor altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag de HEER 

ervan af zijn volk te treffen met het onheil 

waarmee hij gedreigd had.

    Zingen:  Lied 320: 1 en 2 

Lezing: Johannes 16: 23b – 27 

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

 

Zingen:  Lied 314 

    Verkondiging 

   Zingen:  Lied 910: 1, 3 en 4  

   Over Girl’s College 

    

   Zingen:  Lied 747: 1, 2 en 8    

   DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

    Collecten:  1. Diaconie   2. Kerk 

   Slotzang (staande): Lied 904: 1,2 en 5 

    

    Zegen beantwoord met gezongen AMEN 
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