
  

 
 

 

Veertiende jaargang nr. 37                    zondag 01 september 2019                            liturgische kleur: groen 
11de zondag van de zomer 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree      Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Mary Bruinsma      Organist:  Dianne Heijstee 

Lector:  Irka Plevier 

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

Koos Hansma:Verpleeghuis Gooiers erf, Van Riebeeckweg 50, Afd. Het Anker, 

kamer 237 1212 EM Hilversum. 

Agenda: Zondag 09 September 10.00 uur: Ds. Henk van Veen, Bodegraven. 

Inspirerende liederen - ondag 15 september zal er een zangdienst gehouden     

worden. Tot en met vrijdag 6 september kunt u liederen, gedichten, foto’s die u 

inspireren aan mij doorgeven: hmploeger@gmail.com of Van Mierislaan 25.  

Ik zie uit naar uw bijdragen.  

 Woensdagmiddag 11 september Bingomiddag in het Wijkgebouw, Eikenlaan 17a  

 Loosdrecht. Aanvang 14.30 

Jarigen: Mevr. E. van de Bunt-van den Dolder, Eikenlaan 51 app. 146, 1231 BG Loosdrecht 

 Zij hoopt 6 september 93 jaar te worden. 

Lied van de zondag:   Lied: 272 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied:276: 1        we gaan staan 

Bemoediging en groet            we gaan zitten 

Drempelgebed  

Zingen:      Lied: 276: 2 en 3 

Gebed om ontferming,  met gezongen Kyrie lied: 367D 

 

Glorialied:     Lied: 146 c : 1, 5 en 7  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing:    Deuteronomium 24: 17 t/m 22 

17U moet de rechten van vreemdelingen en 

wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het 

overkleed niet in pand nemen. 18Bedenk dat u zelf 

slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw 

God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te 

handelen. 
19Wanneer u bij de graanoogst op de akker 

een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die 

op te halen. Laat hem achter voor de 
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vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw 

God, zal u erom zegenen in alles wat u 

onderneemt. 20En wanneer u bij de olijvenoogst 

tegen de takken slaat, mag u achteraf niet 

nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de 

vreemdelingen, weduwen en wezen. 21En wanneer u 

bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles 

nog eens nalopen. De rest is voor de 

vreemdelingen, weduwen en wezen. 22Bedenk dat 

u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom 

gebied ik u zo te handelen. 

 

Zingen:       Psalm: 113: 1 en 2 

2e Lezing:    Lucas 14: 1, 7 t/m 14 

141Toen hij op sabbat naar het huis van een 

vooraanstaande farizeeër ging, waar hij  

voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden  ze 

hem in het oog. 

 
 

7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want 

hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor 

zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer u 

door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, 

kies dan niet de ereplaats, want misschien is er 

wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan 

u, 9en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta 

uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de 

minste plaats moeten innemen. 10Als u wordt 

uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw 

gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch 

dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten 

overstaan van iedereen die samen met u aan tafel 

aanligt. 11Want wie zichzelf verhoogt zal 

vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal 

verhoogd worden.’ 
12Hij zei ook tegen degene die hem had 

uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd  

aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet 

uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke 

buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt 

zullen uitnodigen om iets terug te 

doen. 13Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 

armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan 

zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel 

niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond 

worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Zingen:       Lied: 990  1,2, 4, en 5 

Verkondiging 

Zingen:       Lied: 1005 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Woorden van geloof – geloofsbelijdenis geschreven door ds. Margriet Gosker 

Zingen:      Lied:418: 1 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, en gezongen Onze Vader (369d) 

Collecten:      1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande)    Lied: 418 : 2 en 3  

Zegen,       beantwoord met lied418: 4 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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