
  

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 29                         zondag 23 juni 2019                              liturgische kleur: groen 

1e zondag van de zomer            

Voorganger: Ds H.M. Ploeger 

                                                         Viering maaltijd van de Heer 

 

Ouderling van dienst: Arma vd Vliet                          Diaken: Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan vd Water    Organist: Dick Ridder 

 

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

                                   J. Wingelaar-vd Bunt Emtinckhof, app 236 

  

Jarigen: Mw M. de Groot-v.Walderveen, Alewijnlaan 10, wordt 24 juni 86 jaar 

                                  Mw J.Wingelaar-vd Bunt,Eikenlaan 51,app 236, wordt 25 juni 85 jaar 

  

Agenda:                      zondag 30 juni 10 uur, ds A. de Boer, Utrecht                                  

 

 

Lied van de week: Lied 283 

 

 

                                          Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:               Psalm 103: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 103: 3 

 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 281:1 

                                        Wij zoeken hier uw aangezicht 

                                        God, houd uw oog op ons gericht: Kyrië  eleison! 

Zingen:                Lied 103C: 1 en 3  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 



      

Lezing: Lucas 7 : 36 – 50     DE LIEFDE VAN EEN ZONDARES 

36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was 

binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37.Een vrouw die in de stad bekend stond als een zondares 

had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje 

met geurige olie.38  Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en 

zijn  voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met 

de olie. 

39. Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf:  Als hij een profeet was, 

zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40. Maar Jezus zei tegen hem: 

“Simon, ik heb je iets te zeggen.”  Meester, spreek! zei hij.   

41 “Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie 

schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden  terugbetalen, schold hij beiden hun 

schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?” 

43 Simon antwoordde: Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. 

Hij zei tegen hem: Dat is juist geoordeeld. 

44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: “Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw 

huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn 

voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd.45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij 

heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met 

olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47. Daarom zeg ik je: haar 

zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want zij heeft veel liefde betoond;, maar wie weinig 

wordt vergeven, betoond ook weinig liefde.  48 Toen zei hij tegen haar: “Uw zonden zijn u vergeven” 

49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft?  50 Hij zei tegen 

de vrouw: “Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.” 

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

 

Zingen:   Lied 534 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 377: 1, 2, 4 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met lied 833: Neem mij aan zoals ik ben,wek in mij wie ik zal zijn 

                                           druk uw zegel op mijn hart en leef in mij 

Collecten: 1.Kerk in actie-Werelddiaconaat         2. Kerk   

 

Tafelgebed: Kom tot ons hier in ons midden                          

Slotlied(staande): Lied 704 

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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