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Voorganger ds. F.C. Ronde. Heilig Avondmaal. 
Ouderling van dienst dhr. W. van Dongen 
Organist dhr. A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Mical van der Waal 
Koster dhr. G.S. Ardon 
Bloemengroet fam. Van der Duijn Schouten 
Uitdelen zondagsbrief Jacqueline Breure en Christel Bakker 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De 
Avondmaalscollecte is bestemd voor de Voedselbank.   
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
   

Ik maak je los                                   Lucas 8:26-39 
In het verhaal van deze zondag komen we een man 
tegen die vast zit, om te voorkomen dat hij zichzelf 
verwondt. Maar telkens rukt hij zich weer los. Jezus 
gaat naar hem toe en verlost hem. De man gaat naar 
huis en vertelt iedereen wat er gebeurd is. Dit heeft 
zijn leven totaal veranderd. 

 
TIENERVIERING 
Volgende week zondag 30 juni is er weer Tienerviering voor de oudste groep: de laatste keer voor de 
zomervakantie! 
 
 
DEZE WEEK     
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    10.00 uur    Zomerkoffieochtend  
Donderdag    14.30 uur    Protestantse viering  in de Zeven Schakels. Zangdienst. 
Vrijdag           20.00 uur    RefleXion 
Zaterdag        13.00 uur    Eindactiviteit jeugdclubs SPJZ     
 
SCHOONMAKEN PASTORIE 
De werkzaamheden in en rondom de pastorie gaan voortvarend. De planning is om de pastorie rond 20 juli 
schoon te maken. De werkzaamheden zijn met name : ramen zemen en stofzuigen. Hiervoor vragen wij 
vrijwilligers. Wie wil ons helpen om de woning voor ds. Oosterman en zijn gezin schoon te maken ?  

 

GESLAAGDEN 
De examens zijn weer bijna achter de rug. Ook dit jaar willen we de geslaagden met een bloemetje 
gelukwensen. Is er iemand in uw familie, omgeving of buurt geslaagd die tot onze gemeente behoord, laat het 
ons dan weten. U kunt daarvoor bellen naar Monica Bezemer  Tel: 076-5424154 of mailen naar: 

monica.bezemer@ziggo.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
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ORDE VAN DIENST   
Opening en mededelingen / Aanvangslied Psalm 107: 1, 3 / Stil gebed, bemoediging en groet / NLB 283 / 
Gebed / De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Schriftlezing Numeri 21: 4-9 / Psalm 130: 2, 3 / 
Schriftlezing Johannes 3: 1-3, 14-17 / Psalm 130: 4 / Preek / NLB 975: 1, 2, 4 / Lezing Avondmaalsformulier  
Geloofsbelijdenis / Gebed / NLB 377: 1, 2, 3, 4, 5 en toebereiding van de tafel / Nodiging, deling en communie / 
NLB 377: 6, 7 / Woorden van dankzegging / Gebeden / Collecten / Slotlied NLB 705 1, 2, 3 / Zegen en 
gezongen 3 x Amen 

                                      
 Numeri 21: 4-9             

4Van de Hor trokken ze verder in de richting van de 
Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen 
trekken. Maar onderweg werd het volk 
ongeduldig. 5‘Waarom hebt u ons weggehaald uit 
Egypte?’ verweten ze God en Mozes. ‘Om ons in de 
woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en 
geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer 
zien.’ 6Toen stuurde de HEER giftige slangen op de 
Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen 
stierven.  

7Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben 
gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u 
verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die 
slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, 8en 
de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en 
bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en 
daarnaar kijkt, blijft in leven.’ 9Mozes liet een koperen 
slang maken en bevestigde die op een staak. En 
iedereen die door een slang gebeten was en opkeek 
naar de koperen slang, bleef in leven. 

 
 Johannes 3: 1-3, 14-17          

1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, 
met de naam Nikodemus.2Hij kwam in de nacht naar 
Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar 
bent die van God gekomen is, want alleen met Gods 
hulp kan iemand de wondertekenen doen die u 
verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk 
van God zien.’  

14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals 
Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven 
heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig 
leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld 
gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om 
de wereld door hem te redden.  

 

 


