
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 29                           1e zondag van de zomer                                 zondag 25 juni 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. J.S. Dijkhuizen - Bergen 

Ouderling van dienst:     Liza Heilema     Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Anne Duijf 

Lector:  Irka Plevier 

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

  Mevrouw J. Wingelaar-van de Bunt, Eikenlaan 51 – F. 236, 1231 BG 

Meeleven:       De heer Hofman heeft het ziekenhuis mogen verlaten 

Agenda:   Zondag 2 juli 10.00 uur - ds. H.M. Ploeger  

 

Lied van de week:  Lied 671 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Lied 8a: 1-3           we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Lied 8a: 4-6               we gaan zitten 

Gebed voor de nood van de wereld 

Gloria:        Lied 305 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing:   

2 Koningen 5: 1-5 en 9-16  De genezing van Naäman  
 

Zingen:    Lied 356: 1,4 en 7 

 

2e Lezing: Lucas 7: 1-10  De centurio

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

 

Zingen:    Lied 534 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 840  



DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dank- en voorbeden, acclamatie: “God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U” (Taizé, 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk 

Slotlied (staande):  Lied van het water (LvdK467) 

 
1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 

die wijst de grond'looz' oceaan 

de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

2 O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 

die onder 't stormen rustig sliep 

en wandeld' over 't schuimend diep, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

3 O Geest, die op de grote vloed 

gelijk een vogel hebt gebroed, 

breng Gij ’t geweld der zee tot staan 

en laat de mens met vrede gaan. 

O wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

4 O God, die ons behoeden wilt, 

bescherm de broeders, wees hun schild 

in storm en strijd, ga met ze mee 

en red ze van 't geweld der zee, 

dat land en water wijd en zijd 

lofzingen uw barmhartigheid. 

 

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 
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