
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 33                      zondag 21 juli 2019                                   liturgische kleur: groen 

                                                              5e zondag van de zomer                kleur van hoop, groei en toekomst 

                                   Voorganger: Ds. J.W. Breunese 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree                   Diaken: Wil Veraar 

Koster: Hans Veraar              Organist: Dick Ridder 

Lector:  Ellen Swart 

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

                                   Mw. J. van Vulpen, v.d. Helstlaan 29 

Agenda: zondag 28 juli,10 uur, ds E.J. van Katwijk, Nederhorst den Berg  

Jarig:                         Mw.S. Drienhuizen-Pieksma, Eikenlaan 51 app. 323,wordt op 22 juli 86 jaar 

 

Lied van de zondag:  Lied 314 

                                  Orde voor de dienst 

____________________________________________________________________________ 

 

Welkom en mededelingen           Moment van stilte                                       we gaan staan                                                                                         

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:   Lied 218 

Bemoediging: v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                                          

                     g.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

                     v.: die altijd trouw blijft 

                     g.: en die zijn Schepping niet los laat.  AMEN 

Groet:           v.: De Heer zij met u 

                     g.: zijn Geest in ons midden.                                                            we gaan zitten 

Drempelgebed.:  v.: Hoor ons aan, eeuwige God! 

                          g.: Hoor naar ons bidden! 

                          v.: U, die onze harten aanziet, U, die onze diepten peilt 

                          g.: Blijf ons  niet verborgen! 

                          v.: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf; 

                          g.: Gij, heer vergeef ons! 

                          v.: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 

                          g.: Geef ons Uw genade! 

                          v.: Breng ons in het reine met U en met elkaar; 

                          g.: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.  AMEN 

Zingen:   Psalm 65: 1 en 2 

Inleiding op de dienst over het thema “danken” 



Kyriëgebed gesproken en afgesloten met gezongen  Lied 301A  Kyrië eleison 

Zingen: Glorialied  304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Schriflezingen : Psalm 146 gelezen en gezongen: 

Lezen: 1 tm 4       HALLELUJA! 

      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. 

 

Zingen: Psalm 146: 3          Lezen: 6c, 7 en 8 

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, 

Zingen: Psalm 146: 5 

Lezing: Marcus 4: 26-34 

26En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God 

als met een mens die zaad uitstrooit op de 

aarde: 27hij slaapt en staat weer op, dag in dag 

uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook 

al weet hij niet hoe. 28De aarde brengt uit 

zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de 

aar, en dan het rijpe graan in de aar.29Maar zo 

gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 

sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’30En 

hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van 

God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen 

we het voorstellen? 31Het is als een zaadje van 

de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op 

aarde wanneer het gezaaid wordt.32Maar als 

het na het zaaien opschiet, wordt het het 

grootste van alle planten en krijgt het grote 

takken, zodat de vogels van de hemel in zijn 

schaduw kunnen nestelen.’33Met zulke en 

andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods 

boodschap, voor zover ze die konden 

begrijpen; 34hij sprak alleen in gelijkenissen 

tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn 

leerlingen, verklaarde hij hun alles.

 

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

Zingen:  Lied 765 

Verkondiging  

Zingen:  Lied 867  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten: 1. Diaconie  2. Kerk     Slotlied (staande):   Lied 718   ZEGEN -  met gezongen AMEN 

 

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. 
 

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

mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

