
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 28              zondag 16 juni 2019 TRINITATIS                         liturgische kleur: wit                                                                      

          

Voorganger: Ds. E.E. Aarsen-Schiering 

 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree                          Diaken: Jan Willem vd Brink 

Koster: Mary Bruinsma          Organist: Johan Swart 

Lector:  Nella Yperlaan 

 

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

 fam. J. Jacob, Laan van Eikenrode 86 

Jarigen: Mw. O.van Henten-Terpstra, v Ghentlaan  2, ap 2 E2,1215 PP Hilversum 

                                   wordt  17 juni 81 jaar 

                                   Hr R. Hansma, Godelindehof 25, wordt 18 juni 81 jaar  

Agenda:                      zondag  23 juni 10.00 uur, ds H.M. Ploeger, viering maaltijd van de Heer 

                                   “           “      15.00 uur, Emtinckhof,ds.M. Roelofse,viering maaltijd van de Heer  

 

Lied van de week: Lied 848 

                                          Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:               Psalm 8: 1 en 2         we gaan staan 

Bemoediging en groet                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 8: 3 en 6 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 367d -   kyrie, kyrie, kyrie eleison 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift  

Lezing OT Genesis 18: 1 – 15 

De HEER verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat 

Abraham in de ingang van zijn tent.2. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen 

staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep, 3 en zei: 

“Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan,4. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat 

u uw voeten kunt wassen, maak het hieronder de boom intussen gemakkelijk” 

5. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. 

Daarvoor bent u  immers bij uw dienaar langsgekomen?Zij antwoordden: Wij nemen uw uitnodiging 

graag aan. 

 



 6.Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara “Vlug”zei hij, drie schepel fijn meel! Maak deeg en 

bak brood. 7. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat 

aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf 

en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. 

9. “Waar is Sara, uw vrouw?” vroegen zij hem “Daar in de tent”antwoordde hij. 10 Toen zei een van 

hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in 

de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 

11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen 

ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? 

dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13. Toen vroeg de HEER aan Abraham: 

Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan 

brengen. 14. Is er ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een 

jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. 

 15 Geschrokken ontkende Sara: “Ik heb niet gelachen”   Maar hij zei: “Ja, je hebt wel gelachen” 

 

Zingen Lied 672: 1, 2, 4 en 7 

Lezing NT: Johannes 3: 1 - 8 

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus 2. Hij kwam in de nacht 

naar Jezus toe.”Rabbi”zei hij, “wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen  

met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht” 3 Jezus zei: 

“Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren,kan het koninkrijk van God zien” 

4.Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. “Hij kan toch niet  voor de 

tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?” 

5. Jezus antwoordde: “waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, 

tenzij hij geboren wordt uit water en geest.6. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat 

geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 wees niet verbaasd, dat ik zei, dat jullie allemaal opnieuw 

geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar 

hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

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

 

Zingen:  Lied 705: 1, 2 en 3   

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied 670: 1, 2, 3, 6 en 7 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden , afgesloten met stil gebed  en “Onze Vader”- gezongen 369D 

Collecten:    1. Diaconie      2. Kerk                          

Slotlied(staande): Lied 671: 1, 2, 3 en 4 

Zegen, beantwoord met gezongen AMEN 

 
                                         Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. 
                                                        Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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