
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 28                    2e zondag na Trinitatis                                           zondag 10 juni 2018 

                   liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger  

Ouderling van dienst: Margriet van de Water  Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector: Ellen Swart  

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

 Mevrouw Trudy Corbijn, Schouw 19,1231 SG 

Jarigen:   Mevrouw O. van Henten - Terpstra, Care Residence Zonnestraal,  

 Loosdrechtse Bos  80, 1213 ZB Hilversum, zij wordt 17 juni 80 jaar 

Agenda: Zondag 17 juni  10.00 uur – Ds. J.J. Blom, Almere 

 

 
  

Mocht u voor de komende vakantieperiode nog collectemunten nodig hebben dan dit graag voor eind juni aan Pim 

Liekamm doorgeven. Op die manier heeft u voor deze periode geen tekort aan collectemunten. Voor 

besteladres/telefoon zie het mededelingenblad.      

 

 

 

Lied van de week:     Lied 388 

 

 

Orde voor de dienst, Viering Maaltijd van de Heer 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 130: 1                               we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 130: 3                               we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie:  Lied 367d 

Zingen:    Lied 304 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

  Lezing: Job 2
1Op een dag kwamen de hemelbewoners hun 

opwachting maken bij de HEER, en ook Satan 

maakte bij hem zijn pwachting. 2De HEER vroeg 

aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij 

antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en 

rondgedoold op aarde.’ 3De HEER vroeg aan 

Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? 

Zoals hij is er niemand op aarde: hij is 

rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag 

voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog 

even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij 

ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te 

richten.’ 4Hierop zei Satan: ‘Zijn leven is hem 

alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele 

bezit. 5Maar als u uw hand naar hem uitstrekt 

en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in 

uw gezicht vervloeken.’  
6Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, doe met 

hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.’ 7Hierop 

vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot 

kruin met kwaadaardige zweren. 8Job pakte een 

potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het 

stof en het vuil zat. 9Zijn vrouw zei tegen hem: 

‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God 

toch en sterf.’ 10Maar Job zei tegen haar: ‘Je 

woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het 

goede aanvaarden we van God, zouden we dan 

het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles 

zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen 

woord. 

11Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, 

Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden 

van de rampspoed die hem had getroffen, en ze 

besloten hem op te zoeken. Onderweg 

ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar 

hem toe om hun medeleven te tonen en hem te 

troosten. 12Toen ze Job vanuit de verte zagen 

herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in 

luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en 

wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13Zeven 

dagen en zeven nachten bleven ze naast hem 

op de grond zitten zonder iets tegen hem te 

zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. 

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

 

Zingen:    Lied 850    

Verkondiging 

Zingen:    Lied 388 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden  met lied 368 g: Adem van God, vernieuw ons bestaan 

Collecten:    1. Kerk in actie (Werelddiaconaat)   2. Kerk  

Tafelgebed: Kom tot ons, hier in ons midden 

Slotlied (staande):   Lied 704 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

Tenslotte: in het liedboek vindt u teksten over stilte op p. 1415 en volgende. 

 

 

 

 
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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