
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 31                                3e zondag van de zomer                            zondag 09 juli 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Ellen Swart 

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

  fam. D. Hofman-Rozendal - Larixlaan 23 – 1231BL 

Jarigen:  Dhr. N.P. de Haan, Spanker 3 - hij wordt 12 juli 80 jaar. 

Vakantie Ds. Ploeger:  Woensdag a.s. hopen Jan Piet en ik richting Frankrijk te vertrekken om daar  

  onze vakantie door te brengen. Onze scriba (Margriet van de Water) weet  

  welke predikanten beschikbaar zijn om mij in voorkomende situaties te  

  vervangen.  

Agenda:   zondag 16 juli 10.00 uur - Mw. Ds. A.M. Parmentier - Hilversum 

Lied van de week:  Lied 970 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen     Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 63: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 63: 3         we gaan zitten 

Gebed om ontferming  met gezongen Kyrie eleison  Lied 367d 

Loflied:    Lied 302: 1 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing:  Zacharia 9: 9 -12 

 
9 Juich, Sion, 

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 

bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 

10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; 

de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot 

zee, van de Rivier tot de einden der aarde. 

 

 
 

11 Want, Sion, omwille van mijn verbond met 
jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de 
gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. 

12 Keer terug naar de burcht, gevangenen. 
Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook 

nu geldt de toezegging aan Sion: ik zal je 
dubbel schadeloosstellen. 



Zingen:    Lied 550: 1 en 2 

2e Lezing: Mattheüs 11: 25 – 30 

 

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, 

Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u 
deze dingen voor wijzen en verstandigen 

verborgen hebt gehouden, maar ze aan 
eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, 
Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij 

toevertrouwd door mijn Vader, en niemand 
dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie 

de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 
iedereen aan wie de Zoon het wil 
openbaren. 

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 

onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 
rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer 

van mij, want ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk 
rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en 

mijn last is licht.’ 

 

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

 

Zingen:    Lied 512: 1,2,3 en 4 

 

Verkondiging 

 

Zingen:    Lied 221  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

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

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk 

 

Slotzang (staande): Lied 416 

 

Zegen: beantwoord met gezongen AMEN 
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