
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 31                    2e zondag van de zomer                                           zondag 1 juli 2018 

                   liturgische kleur: groen 

 

Voorganger: Ds. H. van Veen - Bodegraven  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Ati  Valkenburg 

Koster: Piet van de Bunt    Organist:  Anne Duijf 

Lector: Thea van de Bunt  

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

 Mevrouw M.L.K. van Driel – Schelke, Berkenlaan, 14, 1231 CE. 

Meeleven: Mevrouw M. Grotendorst-Linck (Van Collenstraat)  en mevrouw  

 P.J. Olie – Westenberg (Nootweg) verblijven beiden in de Beukenhof   

 (de Sleutelbloem) voor revalidatie 

Jarigen:   Mevrouw P.J. Olie- Westenberg, Nootweg 25, 1231 CP,  

 zij wordt 7 juli 81 jaar  

Agenda: Zondag 8 juli 10.00 uur – Ds. Hillegonda Ploeger 

 
 

 

 

Lied van de week:     Lied: 215: 1, 2, 3 en 4  

 

 

Orde voor de dienst 

 Welkom en mededelingen     

 Moment van stilte 

 DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 Zingen:     Psalm 25: 1                                                           we gaan staan 

 Bemoediging en groet               

 Zingen:     Psalm 25: 7                                                             we gaan zitten 

 Gebed van verootmoediging 

 Onze opdracht: 1 Thess.5 : 16-18  

16Wees altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij 

van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.  

 Zingen:    Psalm 25a: 1 en 2 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Zingen:    Lied 1005: 1, 4 en 5 

  Lezing: Psalm 110
1101Van David, een psalm. 

De HEER spreekt tot mijn heer: 

‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 

ik maak van je vijanden 

een bank voor je voeten.’ 
2Uit Sion reikt de HEER u 

de scepter van de macht, 

u zult heersen over uw vijanden. 
3Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde 

trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van 

de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd. 

4De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed  

niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, 

zoals ook Melchisedek was.’ 
5De Heer aan uw rechterhand 

verplettert koningen op de dag van zijn toorn. 
6Hij berecht de volken, 

verplettert hoofden, overal op aarde, 

lijken stapelen zich op. 
7Hij drinkt onderweg uit de beek 

en dan heft hij zijn hoofd 

 

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

   Zingen:    Lied 661   

   Lezing: Marcus 1: 32-38
32’s Avonds laat, toen de zon al was 

ondergegaan, brachten de mensen alle zieken 

en bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van 

de stad hadden zich bij de deur van het huis 

verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei 

kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 

stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze 

wisten wie hij was. 
 

 

35Vroeg in de ochtend, toen het nog 

helemaal donker was, stond hij op, ging naar 

buiten en liep naar een eenzame plek om daar 

te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij 

hem waren, gingen hem vlug achterna, 37en 

toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen 

hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei 

hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar 

de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar 

het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 

immers op weg gegaan.’ 

Zingen:    Lied 571: 1, 4 en 5   

Verkondiging 

Zingen:    Lied 906: 7 en 8 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 939 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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