
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 24                  7e zondag van Pasen - Wezenzondag                zondag 13 mei  2018 

liturgische kleur: wit 

Voorganger: Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam  

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Henk van Doornik    Organist:  Dick Ridder 

Lector: Henk Herbert  

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

 Mevr. G. Hitzerd-V.d. Dolder, Kerkelandenlaan 63-09 - 1216 RR Hilversum. 

Jarigen: Dhr. W. Olie, Nootweg 25, 1231CP - 18 mei wordt hij 83 jaar 

  

Agenda: Pinksteren zondag 20 mei  09.50 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

  

 

Lied van de week:     Lied 666 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 8: 1,2 en 3                              we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 8: 5 en 6                              we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie:  Lied 367d 

Glorialied:   Lied 305: 1,2 en 3 

 

 

Thema van de dienst:   De tien geboden 

 

 

 

 

 

 

 
Wetgeleerde stelt een vraag aan Jezus 

(Lucas 10: 25 – 28) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift  



Lezing: Exodus 20: 1 - 17 
 

20 1Toen sprak God deze woorden: 
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit 

de slavernij, heeft bevrijd. 
3Vereer naast mij geen andere goden. 
4Maak geen godenbeelden, geen enkele 

afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of 
van iets beneden op de aarde of in het water onder 
de aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet neer, 
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen 
andere goden naast mij. Voor de schuld van de 
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde 
geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;  
6maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, 
bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste 
geslacht. 

7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, 
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit 
gaan. 

8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.  
9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, 10maar de zevende dag is een rustdag, 

die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 
werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, 
en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad 
wonen. 11Want in zes dagen heeft de HEER de 
hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles 
wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. 
Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig 
verklaard. 

12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. 
Dan wordt u gezegend met een lang leven in het 
land dat de HEER, uw God, u geven zal. 

13Pleeg geen moord. 
14Pleeg geen overspel. 
15Steel niet. 
16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, 

en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, 
zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar 
toebehoort.’ 

Zingen:    Lied 320: 1,2,3,4 en 5 

Lezing: Lucas 10: 25 – 28 

- Het enig noodzakelijke 
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef 

wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 

26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet 
geschreven? Wat leest u daar?’  

27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 

met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf.’  

28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. 
‘Doe dat en u zult leven.’ 

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

Zingen:    Lied 340b   we gaan staan 

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:    Lied 663: 1 en 2 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden,  stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:    1. Ouderenmiddag   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 418: 1,2,3 en 4 

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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