
 

 
 

 

Twaalfde jaargang nr. 38                10e zondag van de zomer                              zondag 27 augustus 2017 
                                                           liturgische kleur: groen 

                                      Voorganger: Ds.H.M.Ploeger 

Ouderling van dienst:     Pim Liekamm    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Hans Veraar    Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Nella Yperlaan 

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

                                       Dhr. en Mw.  J. van der Vliet – A. looije, Godelindelaan 19 Loosdrecht 

Agenda:   Zondag 03 september  10.00 uur – Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering A’dam . 

 

Woensdag 30 augustus wordt de jaarmarkt gehouden. De kerken uit Oud- en 

Nieuw-Loosdrecht zullen met een gezamenlijke kraam vertegenwoordigd zijn. 

In de Pauluskapel wordt om 12.00 uur een korte opening verzorgd. Daar zal 

ook om 14.00 uur en om 15.30 uur een voorstelling voor de kinderen worden 

gehouden. Van oud tot jong zijn van harte welkom. 

 

Donderdag 31 augustus tot en met zaterdag 2 september zal Ds. Hillegonda 

Ploeger afwezig zijn. Zij zal dan in het Dominicanenklooster te Huissen 

verblijven voor `Bijspijkerdagen Theologie` in kader van haar Permanente 

Educatie. 

Lied van de week:  Lied 16 b 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen  

Moment van stilte   

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 139 : 1 en 2           we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 139 : 14                      we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrië eleison  

 
 

Zingen Loflied:               Lied 117 d  



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Jesaja 51: 1 tm 6 
 

Troost voor het volk: Jeruzalem vrijgekocht 

511Luister naar mij, 

jullie die gerechtigheid najagen, 

jullie die de HEER zoeken. 

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, 

naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 
2Kijk naar Abraham, jullie vader, 

naar Sara, die jullie heeft gebaard; 

toen ik hem riep was hij alleen, 

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 
3De HEER troost Sion, 

hij biedt troost aan haar ruïnes. 

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, 

haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. 

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 

waar muziek en lofzang klinken. 

4-5Mijn volk, luister aandachtig naar mij, 

mijn natie, leen mij je oor. 

De wet vindt zijn oorsprong in mij, 

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. 

In een oogwenk breng ik de zege nabij, 

de hulp die ik bied is al onderweg; 

ik zal krachtig rechtspreken over de volken. 

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, 

ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 
6Kijk omhoog naar de hemel, 

kijk naar de aarde beneden: 

al vervliegt de hemel als rook, 

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad 

en sterven haar bewoners als muggen, 

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven 

en mijn recht zal geen einde hebben. 

Zingen:  lied 803 : 1, 2 en 6 

Lezing: Mattheüs 16: 21 tm 28  
 

21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen 

duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 

gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de 

oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, 

en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag 

uit de dood zou worden opgewekt. 22Petrus nam hem 

terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God 

verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet 

gebeuren!’ 23Maar Jezus keerde hem de rug toe met 

de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me 

nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan 

wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie 

achter mij aan wil komen, moet zichzelf 

verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 

volgen. 25Want ieder die zijn leven wil behouden, zal 

het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 

van mij, zal het behouden. 26Wat heeft een mens 

eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven 

bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben 

voor zijn leven? 27Wanneer de Mensenzoon komt, in 

gezelschap van zijn engelen en bekleed met de 

stralende luister van zijn Vader, dan zal hij 

iedereen naar zijn daden belonen. 28Ik verzeker 

jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet 

sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn 

koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’ 

 

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

 

Zingen:   Lied 843 

Verkondiging 

Zingen:        Lied 841  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten: 1. Diaconie       2. Kerk 
  

    Slotlied (staande):   Lied 835 

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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