
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 34                      zondag 28 juli 2019                              liturgische kleur: groen 

6e zondag van de zomer 

Voorganger: Ds. E.J. van Katwijk, Nederhorst den Berg 

Ouderling van dienst: Henk Herbert     Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Mary Bruinsma     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Margriet van de Water 

Jarigen:   Dhr. D. Hofman, Larixlaan 23 1231BL, hij wordt 4 augustus 95 jaar 

 Dhr. L. Manten, Nootweg 23 1231CP, hij wordt 6 augustus 81 jaar 

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

 Mevr. G.J. van de Poel, Lijsterbeslaan 27, 1231 XT  Loosdrecht  

Agenda: zondag 04 augustus: Ds. A.J. van Nijen, Driebergen 

Lied van de zondag:   Lied 971: 1 en 3 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Intochtslied:    Lied 283: 1,2 en 4     we gaan staan 

Bemoediging en groet en drempelgebed         we gaan zitten 

Zingen:      Psalm 25: 2 en 3 

Gebed om ontferming met:   Lied 301f 

Glorialied:     Lied 305 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Toralezing:    Deuteronomium 30 
1Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik 

u beschreven heb, zegeningen en 

vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de 

HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid 

onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 
2en samen met uw kinderen naar de HEER, uw 

God, terugkeert en hem weer met hart en ziel 

gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag 

aangespoord –, 3dan zal de HEER, uw God, in 

uw lot een keer brengen: hij zal zich over u 

ontfermen en u, na u eerst verstrooid te 

hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. 
4Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het 

eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u 

terughalen en weer bij elkaar brengen. 5Hij zal 

u terugbrengen naar het land dat uw 

voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit 

geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders 

zegenen en in aantal doen toenemen. 6De 

HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook 

dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer 

met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult 

blijven. 7De vervloekingen zal hij bestemmen 

voor uw vijanden en voor iedereen die op uw 

ondergang uit was. 8En u zult de HEER weer 

gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze 

u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. 
9De 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. 



10Want 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. 
11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, 

zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten 

uw bereik. 12Ze 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 ernaar kunnen 

handelen?” 13Ook 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?” 14Nee, die geboden zijn heel 

dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen 

maken; u kunt ze volbrengen. 
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze 

tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven 

en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de 

geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u 

vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, 

door de weg te volgen die hij wijst, en zijn 

geboden, wetten en regels in acht te nemen, 

dan zult u in leven blijven en in aantal 

toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u 

zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 
17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te 

luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te 

knielen voor andere goden en die te vereren, 
18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult 

gaan. Uw verblijf aan de overkant van de 

Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, 

zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag 

hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de 

keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 

vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 

toekomst en die van uw nakomelingen, 20door 

de HEER, uw God, lief te hebben, hem te 

gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan 

zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 

voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede 

heeft beloofd.’ 

Zingen:       Lied 316 - Het woord dat u ten leven riep 

Evangelielezing:    Mattheus 14: 22 - 33 
22Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de 

boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar 

de overkant, hij zou ook komen nadat hij de 

mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen 

weggestuurd had, ging hij de berg op om er in 

afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was 

daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al 

vele stadiën van de vaste wal verwijderd en 

werd, als gevolg van de tegenwind, door de 

golven geteisterd. 25Tegen het einde van de 

nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het 

meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer 

zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 

‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 
27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik 

ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: 

‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over 

het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: 

‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het 

water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde 

hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon 

te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red 

me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij 

greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom 

heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, 

ging de wind liggen. 33In de boot bogen de 

anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent 

werkelijk Gods Zoon!’ 

 

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

 

Zingen:       Lied 568a – Ubi Caritas et Amor 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 838: 1 en 2 – O grote God die liefde zijt 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:      1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande)    Lied 418: 1,2 en 3 - God schenk ons de kracht 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 

Ds. Hillegonda Ploeger is nog t/m 21 augustus vanwege vakantie afwezig. Mocht u tijdens haar afwezigheid beroep op 

een predikant willen doen, dan is de scriba, Margriet v.d. Water, op de hoogte welke predikanten beschikbaar zijn. 
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