
 

 
 

 

Twaalfde jaargang nr. 39                11e zondag van de zomer                              zondag 03 september 2017 
                                                           liturgische kleur: groen 

                                      Voorganger: Mw. Ds.E.E. Aarsen-Schiering A’dam 

Ouderling van dienst:     Thea van de Bunt   Diaken:  Jan Willem van de Brink 

Koster:  Hans Veraar    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

                                       Dhr. A. J. te Winkel, Beukenlaan 10 Loosdrecht 

Meeleven:  Mw. U. Prinsen – de Rooij woont nu op de Franciscusweg 63 app. 131 

Agenda:   Zondag 10 september  10.00 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Zondag 10 september: afscheid als ambtsdragers van Rita Zeldenrijk-

Dorland en Pim Liekamm. 

  Donderdag 7 september om 10.00 uur koffie met de krant in de Kerk 

Lied van de week:  Lied 833 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen  

 

Moment van stilte   

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 98 : 1, 2 en 3           we gaan staan 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Zingen:    Psalm 98 : 4                      we gaan zitten 

 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Glorialied: 305: 1, 2 en 3  

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de schriften 

 

 

 

 

 

 



Lezing: OT Baruch (een van de apocrieven) 4: 21-23 

 
1Verlies de moed niet, mijn kinderen, roep God 

aan,hij zal je bevrijden uit de harde greep 

van je vijand. 
22Ik verwachtte jullie redding van de Eeuwige 

en hij gaf mij weer vreugde, de Heilige, want 

spoedig betoont hij barmhartigheid aan 

jullie,  

hij, die jullie eeuwige redder is. 
23Jammerend van verdriet moest ik jullie laten 

gaan, maar juichend van vreugde krijg ik 

jullie voor eeuwig van God terug. 

 

Zingen:  lied 654 : 1, 4 en 6 

 

Lezing: Mattheüs 22: 34 - 40  
 

34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat 

hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, 

kwamen ze bij elkaar. 35Om hem op de proef te 

stellen vroeg een van hen, een 

wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste 

gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de 

Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is 

het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is 

daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 

uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag 

van alles wat er in de Wet en de Profeten 

staat.’ 

 

 

Zingen: Staande Lied 340b (gezongen geloofsbelijdenis) 

 

Verkondiging 

 

Zingen:        Lied 670: 1, 2, 3, 6 en 7  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden,afgesloten  met stil gebed en  “Onze Vader”  

 

Collecten: 1. Diaconie       2. Kerk 
  

    Slotlied (staande):   Lied 968: 1, 2, 4 en 5 

 

Zegen: beantwoord met gezongen  AMEN 
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Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
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http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

