
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 25                      zondag 26 mei 2019                              liturgische kleur: wit 

6e zondag van Pasen - zondag Rogate - Bidt 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Ellen Swart 

Jarigen:   Dhr. H. Herbert, V.d. Helstlaan 23a 1231AL, hij wordt 26 mei 81 jaar 

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

 Dhr. J. Van Vulpen, Lieve Geelvincklaan 25, 1231 VJ.   Loosdrecht  

Agenda: donderdag 30 mei 09.00 uur Hemelvaart – Ds. Hillegonda Ploeger 

 zondag 02 juni:     10.00 uur  Ds. André de Oude, Loosdrecht 

Lied van de zondag:   Lied 977: 1,2 en 4 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Intochtslied:    Lied 287: 1 en 2      we gaan staan 

Bemoediging en groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:      Lied 287: 5 

Gebed om ontferming met:   Lied 367 d 

Zingen:      Lied 659: 1,2,3 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 
Lezing:    Joël 2: 21 - 27 

21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in 

gejubel, want de HEER doet grote daden! 
22Wees niet bang meer, dieren van het veld, 

want een kleed van groen bedekt de woestijn, 

de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en 

wijnstok geven hun rijkdom. 
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst 

uit in gejubel om de HEER, jullie God, want hij 

geeft regen om je te verkwikken, hij laat de 

regen overvloedig op je neerdalen, vroege 

regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 

de perskuipen lopen over van wijn en olie. 

25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst 

van jaren die door al die zwermen sprinkhanen 

is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op 

jullie had afgestuurd. 
26Je zult weer volop te eten hebben, meer dan 

genoeg, en je zult de naam van de HEER, je 

God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met 

jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te 

schande gemaakt worden. 
27Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden 

ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; 

nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt 

worden.  



 

Zingen:       Lied 678: 1,2,3 en 4 

Lezing:    Johannes 14: 22 - 27 

22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan 

Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar 

niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij 

liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn 

Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik 

zullen bij hem komen en bij hem wonen. 
24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan 

wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn 

niet mijn woorden, maar de woorden van de 

Vader door wie ik gezonden ben. 

25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie 

ben. 
26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die 

de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie 

alles duidelijk maken en alles in herinnering 

brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik 

jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak 

je niet ongerust en verlies de moed niet.  

 

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

 

Zingen:       Lied 314 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 977: 1,3 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader (369 d) 

Collecten:      1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande)    Lied 904: 1,2 en 5 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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