
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 36                      zondag 11 augustus 2019                            liturgische kleur: groen 

8e zondag van de zomer 

Voorganger: Mw. Ds. M.C.E. Oskam-Van Zwol,  De Bilt 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water    Diaken:  Wil Veraar 

Koster: Hans Veraar       Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

 Mevr. Riet de Groot-van Walderveen, Alewijnlaan 10 1231 VP Loosdrecht 

Jarigen: Mevr. M.L.K. van Driel-Schelke, Berkenlaan 14, 1231CE. – maandag 12 augustus 

wordt zij 89 jaar. 

Agenda: zondag 18 augustus 10.00 uur: Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam 

 

Lied van de zondag:   Lied 214: 1,2,7 en 8 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 216        we gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed          we gaan zitten 

Zingen:      Psalm 138: 1 en 4 

Gebed om ontferming,    beaamd met Lied 301E 

 

Glorialied:     Lied 150 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest 

 

1e Lezing:    Jesaja 65: 17 -25 

17Zie, ik schep een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde. 

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 

het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18Er zal alleen maar blijdschap zijn 

en groot gejuich om wat ik schep. 

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 

en schenk haar bevolking vreugde. 
19Dan zal ik over Jeruzalem jubelen 

en mij verblijden over mijn volk. 

Geen geween of geweeklaag wordt daar nog 

gehoord. 
20Geen zuigeling zal daar meer zijn die 

slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die 

zijn jaren niet voltooit; 

want een kind zal pas sterven als 

honderdjarige, en wie geen honderd wordt, 

geldt als vervloekt. 
21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in 

wonen, wijngaarden planten en zelf van de 

opbrengst eten; 



22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 

van wat zij planten zal geen ander eten. 

Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de 

jaren van een boom; 

mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 

van het werk van hun handen. 
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 

en geen kinderen baren voor een 

verschrikkelijk lot. 

Zij zullen, met heel hun nageslacht, 

een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij 

roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog 

spreken. 
25Wolf en lam zullen samen weiden,  

een leeuw en een rund eten beide stro 

en een slang zal zich voeden met stof. 

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 

 

Zingen:       Lied 176: 4 en 5 

 

2e Lezing:    Lucas 12: 32 t/m 40 

32Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader 

heeft jullie het koninkrijk willen schenken. 
33Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. 

Maak voor jezelf een geldbuidel die niet 

verslijt, een schat in de hemel die niet 

opraakt, waar een dief niet bij kan en die 

door geen mot kan worden aangevreten. 
34Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart 

zijn. 35Sta klaar, doe je gordel om en houd de 

lampen brandend, 36en wees als knechten die 

hun heer opwachten wanneer hij terugkeert 

van een bruiloft, zodat ze direct voor hem 

opendoen wanneer hij aanklopt. 37Gelukkig 

de knechten die de heer bij zijn komst 

wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal 

zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en 

hen bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo 

aantreft, ook al komt hij midden in de nacht 

of kort voor het aanbreken van de dag. 
39Besef wel: als de heer des huizes had 

geweten op welk uur de dief zou komen, dan 

zou hij niet in zijn huis hebben laten 

inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, 

want de Mensenzoon komt op een tijdstip 

waarop je het niet verwacht.’ 

 

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

 

Zingen:       Lied 718 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 766: 1 en 3 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:      1. Kerk in Actie, Werelddiaconaat  2. Kerk 

Slotlied (staande)    Lied 146C: 1 en 7 

Zegen, beantwoord met   Lied 425 

 

 

 

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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