
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr.34                   9e zondag na Trinitatis                             zondag 22 juli 2018 

        liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst 

Voorganger: Ds.E.E. Aarsen-Schiering 

                                                                     Thema: Bidden 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree            Diaken:     Martin Uyterlinde 

Koster: Hans Veraar                                 Organist:  Dick Ridder 

Lector: Irka Plevier 

  

Jarigen: Mw A.C. Nahuisen-Nobel, vd Helstlaan 22, wordt 27 juli 91 jaar 

                                   Mw G. vd Meent, Egelshoek 9B, 1213 RD Hilversum, wordt 29 juli 94 jaar            

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

 mw. S Driënhuizen-Pieksma, Eikenlaan 51, ap 323 

 

Agenda: Zondag 29 juli 10.00 uur, ds.J.W. Breunese, Leersum 

 

Lied van de week:    Lied  276 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 25; 1 en 2          we gaan staan 

Bemoediging  en groet   

Drempelgebed               

Zingen:    Psalm 25:  8                                              we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 367d – Kyrië, kyrië, kyrië eleison 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing: Exodus 3: 1 -6 

1Mozes was gewoon de schapen en geiten 
van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische 
priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde 
tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij 
de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen 
de engel van de HEER aan hem in een vuur 
dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag 
dat de struik in brand stond en toch niet door 
het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die 
struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 
wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 

bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes 
dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 
‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde 
de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de 
grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de 
God van je vader, de God van Abraham, de 
God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes 
bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar 
God te kijken.

 



 

Zingen: Lied 654: 1, 4 en 6 

 

Lezing:  Johannes 17: 1-10 

 
171Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen 
op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd 
gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, 
dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2Hij 
heeft van u macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen die u hem 
gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 
3Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, 
de enige ware God, en hem die u gezonden 
hebt, Jezus Christus. 4Ik heb op aarde uw 
grootheid getoond door het werk te 
volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 
5Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de 
grootheid die ik bij u had voordat de wereld 
bestond. 

6Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld 
gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij 
waren van u, maar u hebt hen aan mij 
gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7en 
nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt 
gegeven, van u komt. 8Ik heb de woorden die 
ik van u ontvangen heb aan hen 
doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu 
weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en 
ze geloven dat u mij hebt gezonden. 
9Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, 
maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, 
omdat zij van u zijn 10– alles wat van mij is, is 
van u, en alles wat van u is, is van mij – en 
omdat in hen mijn grootheid zichtbaar 
geworden is. 

 

 

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

 

Zingen:  Lied 340b – gezongen credo 

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied 442: 1 en 2 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en  voorbeden, afgesloten met stil gebed en  gezongen LIED  369b “Onze Vader”. 

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk  

 

Slotlied: (staande)   Lied 418 

Zegen – beantwoord met gezongen AMEN 

 

 

Vakantie: Ds Hillegonda Ploeger is de komende weken tm 19 augustus vanwege vakantie afwezig. Mocht U 

tijdens haar afwezigheid een beroep op een predikant willen doen, dan zijn de moderamenleden op de  

hoogte welke predikanten beschikbaar zijn. 

 

 
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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