
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 32                      zondag 14 juli 2019                                   liturgische kleur: groen 

                                                              4e zondag van de zomer                kleur van hoop, groei en toekomst 

 

Voorganger: Ds. H.M.Ploeger 

 

Ouderling van dienst: Thea vd Bunt                   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan vd Water    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Margriet  vd Water 

 

Bloemengroet: De bloemen gaan met de  hartelijke felicitaties van de gemeente naar:  

 bruidspaar W. Timmer-Karsemeijer, Nw. Loosdrechtsedijk 124 

                                   op 9 juli waren zij 50 jaar getrouwd. 

Agenda: zondag 21 juli: 10.00 uur  Ds. J.W. Breunese, Leersum 

 

Ds Hillegonda Ploeger is vanaf 21 juli tm 21 augustus vanwege vakantie afwezig. Mocht u tijdens haar 

afwezigheid een beroep op een predikant willen doen, dan is de scriba, Margriet vd Water, op de 

hoogte welke predikanten beschikbaar zijn. 

 

Lied van de zondag:           Lied 221 : 1 en 2 

 

                                    Orde voor de dienst 

____________________________________________________________________________ 

 

Welkom en mededelingen               Moment van stilte                                       we gaan staan                                                                                         

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Zingen:   Lied 280: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet                                                                                          we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:   Lied 280: 4 en 5 

Gebed om ontferming met Lied 367 D - kyrië, kyrië, kyrië eleison 

Zingen:   Psalm 87 

 

 

 

 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing :  Lucas 10: 1 tm 11 

Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen

101Daarna stelde de Heer tweeënzeventig 

anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit 

zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan 

was heen te gaan.2Hij zei tegen hen: ‘De oogst is 

groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de 

eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen 

om de oogst binnen te halen.3Ga op weg, en 

bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de 

wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas en 

geen sandalen mee, en groet onderweg 

niemand.5Als jullie een huis binnengaan, zeg dan 

eerst: “Vrede voor dit huis!” 6Als er een 

vredelievend mens woont, zal jullie vrede met 

hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je 

terugkeren. 7Blijf in dat huis, en eet en drink wat 

men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon 

waard. Ga niet van het ene huis naar het 

andere. 8En als jullie een stad binnengaan en daar 

welkom zijn, eet dan wat je wordt 

voorgezet,9genees de zieken die er zijn en zeg 

tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie 

bereikt.” 10Maar als jullie een stad binnengaan 

waar je niet welkom bent, trek dan door de 

straten en zeg: 11“Zelfs het stof van uw stad dat 

aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als 

aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het 

koninkrijk van God is nabij!” 

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

 

Zingen:  Lied 974: 1, 2 en 5 

Verkondiging  

Zingen:  Lied 968: 1, 2 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en  voorbeden, afgesloten met   “Onze Vader”  

 

Collecten: 1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande):   Lied 416             

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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