
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr.37                       8e zondag van de zomer                             zondag 12 augustus 2018 
      liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst 

Voorganger: Ds. W. Timmerman, Driebergen 

                                                                    

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree            Diaken:     Wil Veraar 

Koster: Hans Veraar                                 Organist:  Johan Swart 

Lector: Margriet van de Water 

Jarigen: Mw. M.L.K. van Driel-Schelke, Berkenlaan 14,  wordt 12 augustus 88 jaar 

                                   Mw. F. Stobbe-Verhaag, Eikenlaan 51 Flat 130, wordt 14 augustus 87 jaar           

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

 Mw. Riek Reymerink-Versteeg, Rembrandtlaan 32, 1231 AC Loosdrecht. 

 
Agenda: Zondag 19 aug. 10.00 uur, Mw.ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam ZO 

Lied van de week:    Lied  221 

      Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte                                    we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Bemoediging  en groet en drempelgebed              

Zingen:  Lied 710c (eenmaal voorgezongen) 

Zingen:  Lied 92 : 1 en 2                                                               

Zingen:  Lied 710c              we gaan zitten 

Kyrie/Gebed voor de nood van de wereld 

 

Glorialied: Lied 302 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Lezing: 2 Koningen 4: 8-18 
 

Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar 

woonde een voorname vrouw die hem dringend 

uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan 

ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij 

haar eten. 9De vrouw zei tegen haar man: ‘Die 

godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is 

beslist heilig. 10Laten we op het dak van ons 

huis een kamer voor hem maken en daar een 

bed, een tafel, een stoel en een lamp 

neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken 

als hij bij ons komt.’ 

11Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, 

onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het 

voor hem ingerichte vertrek. 12Hij vroeg zijn 

knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen 

de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was 

gekomen 13zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar 

wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle 

moeite die zij zich voor ons getroost heeft. 

Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of 

bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de 

vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn 

eigen volk.’ 14Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt 



niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: 

‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al 

oud.’ 15Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ 

Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de 

deuropening staan 16en Elisa zei tegen haar: 

‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw 

armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ 

antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets 

voor.’ 17Maar de vrouw werd zwanger en precies 

een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa 

had voorzegd. 
18Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij 

was gaan kijken bij zijn vader, die met de 

maaiers op het land was,  

 

 

 

 

 

 

Zingen: Lied 152: 1, 2 en 3 

 

Lezing:  Marcus 7: 24-30 

 

Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van 

Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en 

hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten 

zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te 

blijven. 25Integendeel, er kwam al meteen een 

vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, 

en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een 

dochter die door een onreine geest bezeten 

was. 26Deze vrouw was van Syro-Fenicische 

afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij 

haar dochter de demon uit te drijven. 27Hij zei 

tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg 

te eten krijgen; het is niet goed om de 

kinderen hun brood af te pakken en het aan de 

honden te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: 

‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de 

kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29Hij 

zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga 

naar huis, de demon heeft uw dochter al 

verlaten.’ 30En toen ze thuiskwam, lag haar kind 

op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.

 

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

Zingen:  Lied 647 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 459 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

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

 

Collecten:1. Kerk in Actie Zending  2. Kerk  

 

Slotlied: (staande) Lied 418: 1,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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