
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 36                        8e zondag van de zomer                            zondag 13 augustus  2017 

                                                                liturgische kleur: groen 

Voorganger:ds.J.W. Breunese  

Ouderling van dienst:  Arma vd Vliet                       Diaken: Gerard Veraar 

Koster:  Henk v Doornik                   Organist: Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink 

 

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

  Mw. B. Schaefer, Nootweg 53-01 

Jarigen:  mw. F. Stobbe-Verhaag, Eikenlaan 51,ap 130,  wordt 14 aug. 86 jaar 

Vakantie:   Ds. Ploeger is met vakantie, onze scriba Margriet van de Water is ons  

  aanspreekpunt. ( tel. 06-22668541).  

Agenda:   zondag 20  aug. 10.00 uur – Ds. H.M. Ploeger 

Lied van de week:  Lied 823: 1, 4 en 5 

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen     Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 276: 1 en 2                  we gaan staan 

Bemoediging en Groet,  drempelgebed 

V:  Hoor ons aan, eeuwige God 

A:  hoor naar ons bidden! 

V:  U die ons hart aanziet, U die onze diepten peilt, 

A:  blijf ons niet verborgen! 

V:  Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf, 

A:  Gij, Heer vergeef ons! 

V:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 

A:  Geef ons U genade! 

V:  breng ons in het reine met U en met elkaar. 

A:  Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.   Amen                               

     

Zingen:     Psalm 25A: 1 en 2                                                     we gaan zitten 

Kyrië, gesproken  en afsluitend gezongen lied 301K  en aansluitend gezongen:  

Gloralied:    Lied 305: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige  Geest 



1e Lezing:  PREDIKER   1: 1-11   

11Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. 

Lucht en leegte 
2Lucht en leegte, zegt Prediker,  lucht en 

leegte, alles is leegte.3Welk voordeel heeft de 

mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn 

moeizaam gezwoeg onder de zon?4Generaties 

gaan, generaties komen,   maar de aarde blijft 

altijd bestaan. 
5De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd 

snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal 

gaan.  6De wind waait naar het zuiden,  dan 

draait hij naar het noorden.  Hij draait en waait 

en draait,   en al draaiend waait de wind weer 

terug.  7Alle rivieren stromen naar de zee,  

toch raakt de zee niet vol.  De rivieren keren 

om,  ze gaan weer naar de plaats van waar ze 

komen,  en beginnen weer opnieuw te stromen.  
8Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen 

woorden voor te vinden zijn.  De ogen van een 

mens kijken, en vinden geen rust,  zijn oren 

horen, en ze blijven horen. 9Wat er was, zal er 

altijd weer zijn,  wat er is gedaan, zal altijd 

weer worden gedaan.  Er is niets nieuws onder 

de zon. 10Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets 

nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang 

vervlogen tijden is geweest. 11De vroegere 

generaties zijn vergeten,  en ook de komende 

zullen weer worden vergeten.

 Zingen: Lied 807: 1, 5 en 6  

 2e Lezing:  ROMEINEN  8: 18-26

18.Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 

deze tijd in geen verhouding staat tot de 

luister die ons in de toekomst zal worden 

geopenbaard. 19De schepping ziet er 

reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 

Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is ten 

prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar 

door hem die haar daaraan heeft onderworpen. 

Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de 

schepping zelf zal worden bevrijd uit de 

slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in 

de vrijheid en luister die Gods kinderen 

geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele 

schepping nog altijd als in barensweeën zucht 

en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als 

voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 

zuchten in onszelf in afwachting van de 

openbaring dat we kinderen van God zijn, de 

verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze 

hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden 

zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer 

zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 
25Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar 

is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 
26De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij 

weten immers niet wat we in ons gebed tegen 

God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit 

voor ons met woordloze zuchten.

 

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

Zingen:  Lied 731: 1 en 3

Verkondiging 

Zingen:    Lied 686:  1 ,2 en 3 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader” 

Collecten:   1 Kerk in actie, zending    2. Kerk

Slotzang (staande)   Lied 556: 1 tm 5

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/
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