
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr.38                       9e zondag van de zomer                             zondag 19 augustus 2018 

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

 

Voorganger: Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken:  Jan Willem van den Brink 

Koster: Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector: Nella IJperlaan  

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

 Piet van de Bunt, Mierislaan 26, 1231 AJ  

Agenda: Zondag 26 augustus 10.00 uur – Ds. Hillegonda Ploeger 

 

 

 

Lied van de week:    Lied  837: 1 en 2 

 

      Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte                          

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 122: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen :    Psalm 122: 3         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen: Kyrie Lied 367d 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de schrift 

 

Lezing: Psalm 126 – in de vertaling van Huub Oosterhuis 

-Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap – dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig 
zijn. Dan zegt de wereld: Hun God doet wonderen. Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze 
vreugde. Breng ons dan thuis, keer ons ten leven, zoals rivieren- die als de regen valt opnieuw gaan 
stromen. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingend keert hij terug met zijn schoven. 

 

 

 

 



  

 

Zingen: Lied 601: 1, 2 en 3 - Licht dat ons aanstoot in de morgen… 

 

Lezing:  Marcus 1: 16-20 

 

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten 
uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop zag hij Jakobus, de 
zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de 
netten, 20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en 
volgden hem. 

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

Zingen:  Lied 340b – gezongen credo 

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied 835: 1, 2, 3 en 4 - Jezus ga ons voor deze wereld door… 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader – gezongen 369b. 

Collecten:  1. Diaconie  2. Kerk  

Slotlied: (staande) Lied 704: 1, 2 en 3 - Dank, dank nu allen God…  

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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