
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 31                      zondag 7 juli 2019                              liturgische kleur: groen 

                                                                 3e zondag van de zomer   

Voorganger: Ds. H.M.Ploeger 

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

Koster: Evert Jan vd Water    Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

 

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

 fam. R. Hansma-van Henten, Godelindehof  25 

Agenda: zondag 14 juli: 10.00 uur  Ds. H.M.  Ploeger 

Lied van de zondag:   Lied 216 

                                               Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte                                                                                             we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Intochtslied:    Psalm 146: 1                 

Bemoediging en groet                                                                                          we gaan zitten 

Drempelgebed                                                                                        

Zingen:      Psalm 146: 3 

Gebed om ontferming met kyrië, kyrië, kyrië eleison (lied 367D) 

Zingen:        Lied 713: 1,2 en 5 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Deuteronomium 30: 9 – 14

De Heer Uw God, zal u voorspoed geven  in alles 

wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw 

vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er 

weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals 

voorheen bij uw voorouders.10 Want u toont de 

Heer, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de 

geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te 

nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel 

toebehoren. 11 De geboden die ik u vandaag heb 

gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet 

buiten uw bereik. 12 Zij zijn niet in de hemel, 

dus u hoeft niet te zeggen:”Wie stijgt voor ons 

op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons 

bekend te maken, zodat wij er naar kunnen 

handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant 

van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 

steekt de zee voor ons over om ze daar te 

halen en ze ons bekend te maken, zodat wij 

ernaar kunnen handelen?”  14. Nee, die geboden 

zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze 

u eigen maken; u kunt ze volbrengen. 

Zingen:       Lied 316: 1,2 en 4 

Lezing: Lucas 10: 25-37 -  Het enig noodzakelijke 



25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ”Meester, wat moet ik doen 

om deel te krijgen aan het eeuwig leven?” 26. Jezus antwoordde: ”Wat staat er in de wet geschreven? 

Wat leest u daar?”27. De wetgeleerde antwoordde: ”Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” 28.”U hebt 

juist geantwoord”, zei Jezus tegen hem. “Doe dat en u zult leven.” 29. Maar de wetgeleerde wilde zich 

rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:” Wie is mijn naaste?”30. Toen vertelde Jezus hem het volgende: 

“Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, 

die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er 

een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er 

kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem 

heen. 33. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34. Hij 

ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze.  Hij zette hem op zijn 

eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35. De volgende morgen gaf 

hij twee denarie aan de eigenaar en zei: ”Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik die 

op  mijn terugreis vergoeden.”36. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het 

slachtoffer van de rovers?”37 De wetgeleerde zei: “De man die medelijden met hem heeft getoond.” 

Toen zei Jezus tegen hem: “ Doet u dan voortaan net zo.” 

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

Zingen:  Lied 320: 1, 2 en 5 

Verkondiging:  

Zingen:       Lied 838: 1, 2 en 3 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk  “Onze Vader” 

Wie wil de bloemen van deze zondag bezorgen?   

Collecten: 1. Kerk in actie – Binnenlands Diaconaat  2. Kerk 

De tien woorden als heenzending 

Met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot Uw werk 

spreken wij uit, o Heer, jegens U en onze naaste: 

dat wij U zullen dienen en niemand anders – 

dat wij Uw  beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, 

dienstknecht en de minsten der mensen – 

dat wij Uw naam zullen heiligen – 

dat wij Uw toekomende dag zullen vieren –  

dat wij onze ouders zullen eerbiedigen – 

dat wij het leven hoog houden – 

dat wij elkaar trouw zullen zijn – 

dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen – 

dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten – 

dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –  

Allen:  Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, Heer, onze God, gezegend zijt Gij.  Amen 

Slotlied (staande):   Lied 422              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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