
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 30                           2e zondag van de zomer                                    zondag 2 juli 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:     Margriet van de Water   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:  Margriet van de Water 

Jarigen:    Mevrouw P.J. Olie-Westenberg, Nootweg 25,  1231 CP,  

  zij wordt 7 juli 80 jaar 

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

  Fam. M.H. van de Bunt-Winkelhorst, Laan van Eikenrode 53 

Agenda:   Zondag 9 juli 10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger  

 

Lied van de week:  Lied 900 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen  

Moment van stilte   

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 146: 1           we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 146: 3               we gaan zitten 

Gebed om ontferming met Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (lied 367 d) 

Zingen:        Lied 713 1, 2 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Jeremia 20: 7-13 uit de bijbel in Gewone Taal  
Klacht van Jeremia 
7Jeremia zei: ‘Heer, u liet mij uw woorden 
spreken. Ik heb gedaan wat u wilde. Ik 

moest u wel gehoorzamen, want u bent 
sterker dan ik. Maar nu word ik de hele tijd 

door iedereen uitgelachen. Niemand neemt 
mij nog serieus. 8Telkens als ik zeg wat u 
wilt, kom ik in gevaar. Dan word ik 

bedreigd met geweld, en schreeuw ik van 
angst. Ik word elke dag bespot en 

uitgelachen om de dingen die u mij laat 
zeggen. 9Soms denk ik: Ik doe het niet 

meer. Ik zeg niets meer namens de Heer, 
ik wil zijn woorden niet meer spreken. Maar 
dan voel ik weer uw woede.                  

Diep in mij voel ik hoe kwaad u bent op uw 
volk. Uw woede is als een groot vuur dat in 

mij brandt. Ik probeer me stil te houden, 
maar het lukt me niet. Uw woorden moeten 

eruit! 
10De mensen doen me na. Ze roepen: 
‘Overal komt vernietiging!’ Ze zeggen: 

‘Vertel ons nog meer, wij geven het wel 
door!’ Zo maken ze mij belachelijk. Zelfs 

mijn beste vrienden hopen dat het verkeerd 
met me afloopt. Ze zeggen: ‘Misschien zegt 

hij iets wat niet mag. Dan kunnen we hem 
te pakken nemen. Dan kunnen we wraak 
nemen!’ 



 

 

 

 
Jeremia dankt de Heer 
11Maar, Heer, u bent bij mij. U beschermt 
mij, als een machtige held. Daarom kunnen 
mijn vijanden mij niet verslaan. Hun 

plannen zullen niet slagen. Nee, het zal 
slecht met hen aflopen! En dan zullen ze 

voor altijd vernederd worden. Hun slechte 
gedrag zal nooit vergeten worden. 

12Machtige Heer, u bent een eerlijke 
rechter. En u kent alle mensen. U weet dat 
deze mensen mij kwaad willen doen. Ik wil 

dat u hen veroordeelt. Laat mij zien dat u 
hen straft! 13Heer, ik zing voor u, ik wil u 

danken. Want u redt machteloze mensen 
als ze door anderen bedreigd worden. 

Zingen:    Lied 941 

Lezing: Mattheüs 10: 16-23   
16Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een 
slang, maar behoud de onschuld van een duif. 17Pas op voor de mensen, want ze zullen je 

voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. 18Jullie zullen omwille van mij 
worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten 
overstaan van hen en de heidenen. 19Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af 

hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment 
worden ingegeven. 20Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie 

Vader die in jullie spreekt. 21De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en 
vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders 

keren en hen laten terechtstellen. 22Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van 
mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23Wanneer ze jullie 
vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad 

van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.  

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

Zingen:    Lied 722 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 91a  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (369 d) 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk 

 De tien woorden als heenzending 

 Met Uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot Uw werk  

spreken wij uit, o Heer, jegens U en onze naaste:  

dat wij U zullen dienen en niemand anders –  

dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus,  

dienstknecht van de minsten der mensen –  

dat wij Uw Naam zullen heiligen –  

dat wij Uw toekomende dag zullen vieren –  

dat wij onze ouders zullen eerbiedigen –  

dat wij het leven hoog houden –  

dat wij elkaar trouw zullen zijn –  

dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen –  

dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten –  

dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –  

    Allen: Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, Heer, onze God, gezegend zijt Gij. Amen. 

Slotlied (staande):  Lied 422 

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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