
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 26                      zondag 2 juni 2019                              liturgische kleur: wit 

7e zondag van Pasen - zondag Exaudi 

Voorganger: Ds. André de Oude, Loosdrecht 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Johan Swart 

Lector:  Janna Saalmink 

Jarigen:   Mw. T. Leene-de Haan, Hallincklaan 30, 1231 VV, zij wordt 5 juni 83 jaar 

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

 Dhr. A. Manten, Nootweg 23, 1231 CP, Loosdrecht  

Meeleven: Het nieuwe adres van mw. O. van Henten - Terpstra is  

Van Ghentlaan 2, appartement 2 E 2, 1215 PP Hilversum 

Agenda:  

Donderdag 6 juni:  14.30 uur bijbelkring in de kerk. Onderwerp: 'een taaie tekst'   

uit Exodus 4 : 24-26 - Probeerde God Mozes te doden? 

Donderdag 6 juni:  een avond van de commissie Kerk en Israël.  

Het thema is: een reis naar Israël –wat doet het met je geloof?  

Iedereen die al eens zo'n reis heeft gemaakt maar ook wie er niet geweest is 

wordt van harte uitgenodigd. Ds. Roelofse zal de avond leiden. 

Aanvang: 20.00 uur in het hervormde wijkgebouw, Eikenlaan 17 a. Vanaf 19.45 uur 

staat de koffie klaar. 

Zondag 9 juni:         09.50 uur Pinksteren (vooraf zingen) – Ds. Hillegonda Ploeger  

  

Lied van de zondag:   Lied 663 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Intochtslied:    Lied 150a: 1 en 2      we gaan staan 

Bemoediging, groet en drempelgebed         we gaan zitten 

V: De Heer zij met u   
G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 

V:  O God, keer U naar ons toe 
G:  en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
V:  Laat ons Heer uw liefde zien 
G:  en geef ons uw heil. 
V:  O Heer, hoor ons gebed 
G:  en laat ons geroep tot u komen 

Zingen:      Lied 150a: 3 en 4 

Kyriëgebed 

Lied van Gloria:    Lied 105: 1 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Geest 
Zingen:      Lied 600: 1, 2, 3, 4 en 5 



Lezing: Psalm 146 
1Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. 
2De HEER wil ik loven, zolang ik leef, 

mijn God bezingen zolang ik besta. 
3Vertrouw niet op mensen met macht, 

op een sterveling bij wie geen redding is. 
4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 
6die hemel en aarde heeft gemaakt, 

de zee en alles wat daar leeft, 

hij die trouw is tot in eeuwigheid, 

7recht doet aan de verdrukten, 

brood geeft aan de hongerigen. 

De HEER bevrijdt de gevangenen, 
8de HEER opent de ogen van blinden, 

de HEER richt de gebogenen op, 

de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 
9de HEER beschermt de vreemdelingen, 

wezen en weduwen steunt hij, 

maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 
10De HEER is koning tot in eeuwigheid, 

je God, Sion, van geslacht op geslacht. 

Halleluja! 

Lezing: Handelingen der Apostelen 1: 1-11 Jezus opgenomen in de hemel 

11In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de 

daden en het onderricht van Jezus 

beschreven, 2vanaf het begin tot aan de dag 

waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat 

hij de apostelen die hij door de heilige Geest 

had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht 

was. 3Na zijn lijden en dood heeft hij hun 

herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende 

veertig dagen is hij in hun midden verschenen 

en sprak hij met hen over het koninkrijk van 

God. 
4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 

‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar 

wachten tot de belofte van de Vader, waarover 

jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal 

gaan. 5Johannes doopte met water, maar 

binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 

Geest.’ 6Zij die bijeengekomen waren, vroegen 

hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd 

het koningschap overIsraël herstellen?’ 7Hij 

antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten 

wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld 

over de tijd en het ogenblik waarop deze 

gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar 

wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen en van mij 

getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun 

ogen omhooggeheven en opgenomen in een 

wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl 

hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar 

de hemel staarden, stonden er opeens twee 

mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: 

‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te 

kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel 

is opgenomen, zal op dezelfde wijze 

terugkomen als jullie hem naar de hemel 

hebben zien gaan.’ 

   L: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  
 
Zingen:       Lied 666: 1 en 2 

Overdenking 

Zingen:       Lied 982: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Danken en bidden (waarin een stilte… afgesloten met gezongen “Onze Vader…”) 
Collecten:      1. Diaconie  2. Kerk 

We zingen ons slotlied: “Ga maar gerust” Muziek uit Finlandia van J. Sibelius Mel. Evangelische Liedbundel 246 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
 
 
 
 
 
 

Wegzending en zegen 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
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