
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 25                            7e zondag van Pasen/Exaudi                          zondag 28 mei 2017 

liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. J.W. Breunese, Leersum 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water   Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Henk van Doornik    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

  Mevr. M. Grotendorst-Linck, van Collenstraat 18 

Jarigen:  Dhr. C.J.P. van Driel, Berkenlaan 14, hij wordt 29 mei 87 jaar. 

Meeleven:  Mevr. L. Greif-Mantel is opgenomen (geweest) in Tergooi locatie Hilversum 

Agenda:   zo. 4 mei Pinksteren 09.50 uur- ds. H.M. Ploeger, (vooraf zingen) 

  3e pinkstercollecte is voor kwartaalproject “Nieuw leven voor een oud huis” 

Lied van de week:  Lied 666 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen     Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 287: 1 en 2         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Zingen:    Lied 287: 3,4 en 5        we gaan zitten 

Kyrie en Gloria 

Kyriëgebed, gesproken en besloten met Lied 299C 

(eerste deel - kyrie – in beurtzang tussen voorganger en gemeente, met aansluitend gloriadeel 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

1e Lezing:  Ezechiël 39: 21 -29 
Ik zal mijn grootheid onder alle volken 

doen gelden. Ze zullen zien hoe ik ze straf 
en hoe ik ze mijn wil opleg. 22 Vanaf die 

dag zal het volk van Israël beseffen dat ik, 
de HEER, hun God ben, 23 en de andere 
volken zullen beseffen dat de Israëlieten 

zelf aan hun ballingschap  schuldig zijn. 
Omdat ze mij ontrouw waren verborg ik 

mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan 
hun vijanden uit, en zij vielen door het  

zwaard. 24 Ik heb hen behandeld zoals 
past bij hun  onreinheid  en hun  misdaden, 
ik heb me van hen afgewend. 25 Maar, 

zegt God, de HEER: Nu zal ik  Jakobs  lot 
ten goede keren, me ontfermen over heel 

het volk van Israël en strijden voor mijn  

heilige naam. 26 Hun schande en ontrouw 

aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze 
weer onbezorgd in hun land wonen, door 

niemand opgeschrikt. 27 Door hen weg te 
halen bij de vreemde volken, door hen 
bijeen te brengen uit de landen van hun 

vijanden, laat ik vele volken zien dat ik  
heilig  ben. 28 Ze zullen beseffen dat ik, de 

HEER, hun God ben: ik heb hen over de 
hele wereld in  ballingschap  gestuurd en ik 

breng hen ook weer naar hun eigen land 
terug; ik zal niemand achterlaten. 29 Ik zal 
mijn geest over het volk van Israël 

uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen 
verbergen – zo spreekt God, de HEER.”’ 

 



 

Zingen:    Psalm 27: 1 en 7 

2e Lezing: Johannes 17: 1 – 13 

Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen 
op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de 

tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw 
Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 
2 Hij heeft van u macht over alle mensen 

ontvangen, de macht om iedereen die u 
hem gegeven hebt het eeuwige leven te 

schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat 
zij u kennen, de enige ware God, en hem 
die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik 

heb op aarde uw grootheid getoond door 
het werk te volbrengen dat u mij 

opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu 
tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij 
u had voordat de wereld bestond. 

6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de 
wereld gegeven hebt uw naam 

bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u 
hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw 
woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat 

alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 
8 Ik heb de woorden die ik van u 

ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij 
hebben ze aanvaard en nu weten ze echt 

dat ik van u gekomen ben, en ze geloven 
dat u mij hebt gezonden. 

9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de 
wereld, maar voor de mensen die u mij 
hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10– 

alles wat van mij is, is van u, en alles wat 
van u is, is van mij – en omdat in hen mijn 

grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben 
al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, 
maar zij blijven wel in de wereld. Heilige 

Vader, bewaar hen door uw naam, de naam 
die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij 

één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij 
hen was heb ik hen door uw naam, die u 
mij gegeven hebt, bewaard en over hen 

gewaakt: geen van hen is verloren gegaan 
behalve hij die verloren moest gaan, opdat 

de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik 
naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de 
wereld ben, opdat zij vervuld worden van 

mijn vreugde. 

 

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

 

Zingen:    Lied 339A 
 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 662: 1,3 en 4  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

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

 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk 

 

Slotzang (staande): Lied 791: 1,2,3,4,5 en 6 

 

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: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

