
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 26                  Trinitatis (zondag van de drie-eenheid)                 zondag 27 mei  2018 

                   liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. A. van Nijen, Driebergen  

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Jan Willem van de Brink 

Koster: Henk van Doornik    Organist:  Dick Ridder 

Lector: Irka Plevier  

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

 Dhr. Henk Herbert, Van der Helstlaan 23 a, 1231 AL 

Agenda: Zondag 3 juni  10.00 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

  
 

 

Lied van de week:     Lied 150a 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 146: 1,2 en 3                             we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

Zingen:    Lied 283: 1                               we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie:  Lied 367d 

Zingen:    Lied 809 - melodie wordt eerst voorgespeeld, daarna 2x het lied zingen 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift 

Lezing: Genesis 32: 23 - 31 
 
23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de 
Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, 
samen met zijn beide vrouwen, zijn twee 
bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24Nadat hij hen 
over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn 
bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef hij 
achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand 
met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander 
zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte 
hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs 
heup tijdens die worsteling ontwricht.  

27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al 
dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u 
mij zegent.’28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ 
‘Jakob,’ antwoordde hij. 29Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, 
want je hebt met God en mensen gestreden en je 
hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe 
u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom 
vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die 
ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats 
Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan 
met God en ben toch in leven gebleven.’ 



 

 

 

Zingen:    Lied 82: 1  ‘God staat in ’t midden van de goden’ 

Lezing: Handelingen 8: 26-34  

Filippus en de Ethiopiër 
26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga 
tegen de middag naar de verlaten weg van 
Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem 
gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam 
hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge 
ambtenaar van de kandake, de koningin van 
Ethiopië, die belast was met het beheer van haar 
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar 
God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in 
zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De 
Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in 
de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en 
hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij 
vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’  

31De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen 
als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus 
uit om in te stappen en bij hem te komen 
zitten.32Dit was het schriftgedeelte dat hij las: 
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed hij zijn mond niet open. 
33Hij werd vernederd en hem werd geen recht 
gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft hij niet meer.’ 
34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen 
over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of 
over een ander?’ 

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

Zingen:    Lied 317: 2    

Verkondiging 

Zingen:    Lied 322 - melodie wordt eerst voorgespeeld 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 362: 1 

Zegen – beantwoord met Lied 425 ‘Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen van hier..’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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