
 

 

Liturgiebrief zondag 31 juli 
Wijkgemeente Dorpskerk, HG Bleiswijk 

9.30 uur: ds. mw. G. Loeve 
gezamenlijke dienst in de Open Hof 
19.00 uur: ds. H. Mast uit Ter Heijde 

 

9.30 uur: gezamenlijke dienst in de Open Hof, zie bijlage 
De ochtendienst van deze zondag is een gezamenlijke dienst in de 
Open Hof. Ds. Gerdina Loeve is de voorganger. Voor de liturgie 
verwijzen we naar de vanuit de Open Hof aangeleverde orde van 
dienst 
 
19.00 uur: avonddienst in de Dorpskerk 
Er is deze zondag een avonddienst in de Dorpskerk. Ds. H. Mast uit 
Ter Heijde hoopt deze dienst te leiden. De orde van dienst staat 
hiernaast aangegeven. Welkom! 
 
Uitzending via de livestream 
De diensten worden online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Open Hof’ (ochtend) of ‘Dorpskerk’ (avond) invullen)  

 
Korte versie liturgiebrief 
In deze weken waarin ds. Wim de Bruin op vakantie is, ontvangen u en 
jij een korte versie van de liturgiebrief. Dit wordt deze weken verzorgd 
door onze scriba, dhr. Gijs van Laviere. Mocht er een probleem zijn  
met de ontvangst, mail naar scriba@dorpskerkbleiswijk.nl 
 

            

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 31 JULI,  
09.30 uur: ds. Gerdina Loeve 

Gezamenlijke morgendienst in de Open Hof 
 
Welkom  

Aanvangslied (NLB) Psalm 8 : 1,3,4  Heer, onze Heer, hoe 
heerlijk en verheven  

Moment van stilte 

Bemoediging en groet: 

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  . . . . 
A: Amen 
 
Drempelgebed  

Gezongen kyriëgebed (NLB) 1010 : 1,2,3,4  Geef vrede, Heer, 
geef vrede  

Gloriatekst 

Gebed om de Heilige Geest  

Kinderlied (NLB) 288  Goedemorgen, welkom allemaal  

Moment met de kinderen 

Wegzendlied:  

Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed. 
God laat Zijn licht hier stralen.  
Hij komt ons tegemoet.  

 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied:  
zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.   

 
De tien woorden: Deutronomium 5 : 1-21  

Lied (NLB) 912: 1,2  Neem mijn leven  

Lezing: Spreuken 22 : 1-2 

Lied (NLB) 843 : 1,2,3,4  Wat te kiezen   

Lezing: Lucas 12 : 13-21  
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Lied (NLB) 912 : 4,5  Neem mijn zilver  

Woorden ter overweging  

Muzikaal intermezzo 

Lied (NLB) 718 : 1,2,3,4  God, die leven hebt gegeven  

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

De kinderen komen terug uit nevendienst en oppas 

Collecte  

Slotlied (Liederen ter Bemoediging) 39  Gaven delen 
wereldwijd (mel. lied 841)  

1.  Wij willen gaven delen 
met mensen wereldwijd. 
Want delen wordt tot helen 
wanneer de ander lijdt. 
De Heer heeft zich gegeven 
en deelde onze nood. 
Zo heelde Hij ons leven, 
Hij is het levend brood.  

2.  Ver waren wij gaan dwalen,  
de wijde wereld rond.  
Maar ’t was slechts om te halen 
en hebzucht was de grond. 
Het rijk dat wij zo bouwden 
hield in de tijd geen stand. 
Wat wij als groots beschouwden 
sloeg men ons uit de hand.  
 

3.  Meer dan wij konden dromen  
geschiedt in onze tijd.  
Er is een weg gekomen  
van wederkerigheid.  
Nu leren wij ontvangen; 
zij geven van hun kant. 
Geen strijd meer om belangen 
zo komt Gods rijk tot stand.  

 
Zegen en gezongen Amen 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 31 JULI, 19.00 UUR 

19.00 uur: ds. H. Mast uit Ter Heijde  
avonddienst in de Dorpskerk 

 
Welkom 
 
Gezang 389: 1,4 ( Nu is de dag ten einde) 
 
stil gebed 
votum en groet 
 
Psalm 84: 3,4. (Welzalig die uit Uw kracht leeft) 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Gezang 393: 4 (Voorwaar de aarde zal getuigen) 
 
gebed om verlichting van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lucas 9, 51 – 62 
 
Gezang 489: 1,2,3. (Een mens te zijn op aarde) 
 
Prediking 
 
orgelspel 
 
Gezang 441: 2, 12. (Het zal ons niet berouwen) 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecten 
 
Gezang 442: 1,4. (Jezus ga ons voor) 
 
Zegen aansluitend gezongen Amen. 
 
Orgelspel 
 
 



In de kerk staan aan de uitgang offerkisten om uw gaven 
in te deponeren. Ook is er de mogelijkheid via de bank of 
via de app 

 
  
Informatie diaconale collecte tijdens de gezamenlijke 
diensten. 
 
Zondag 17 juli -24 juli- 31 juli en 7 augustus Stichting 
Gave 

                     
Op de hierboven genoemde zondagen is de eerste collecte 
bestemd voor ons gezamenlijke collectedoel. Elke twee jaar kiest 
één van de diaconieën van Bleiswijk een nieuw collectedoel. 
Voor de komende 2 jaar heeft onze zustergemeente het Anker 
gekozen voor Stichting Gave. 
St, Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt 
ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien 
en geliefd. 
In 1992 begon een groep jonge christenen, die zich geroepen 
voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Ook in 
die periode kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Er 
bestond een lacune: veel vluchtelingen werden niet bereikt met 
het Evangelie. Ook bleken kerkelijke gemeenten in veel plaatsen 
behoefte te hebben aan hulp en advies. Hun eigen ervaringen 
gebruikten zij om de kerkelijke gemeenten te adviseren. Ze 
richtten hiervoor een stichting op met de naam GAVE: 
Gastvrijheid aan Asielzoekers door Vriendschap en 
Evangelisatie. 
Dat groeide binnen enkele jaren uit tot de interkerkelijke Stichting 
Gave.  

De stichting initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, 
missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. 
 
In de eerste gezamenlijke dienst is de diaconale collecte 
ingebracht door de diaconie van de Dorpskerk. De  4 
gezamenlijke diensten erna is de diaconale collecte ingebracht 
door de gezamenlijke diaconieën en bestemd voor de Stichting 
Gave. 
 
In de laatste gezamenlijke dienst (14 augustus) is de diaconale 
collecte ingebracht door de diaconie van de Open Hof en 
bestemd voor  
Hospice Lansingerland. 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
 
Volgende week zondag, 7 augustus 2022, is de gezamenlijke 
dienst in de Dorpskerk, aanvang 10.45 uur. Voorganger ds. 
Wim de Bruin. 
 
Op het laatste blad een woordzoeker. Samengesteld door Willeke 
Geurtsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WOORDZOEKER MOZES 

Streep onderstaande woorden door in de woordzoeker hiernaast.  

De overgebleven letters vormen een uitspraak uit Numeri 20. 
 

AANGEZICHT – AARON – BELOOFDE 

BEVEL – BOOS – BRENGEN – DRENKEN - DRINKWATER – 

EGYPTE – GEBLEVEN 

GEBODEN – GEEN – GEHEILIGD 

GEMEENTE – GESTORVEN – GEVEN 

GRANAATAPPEL – GROEIEN 

HAND – HEERLIJKHEID – HERE 

HEILIGDOM – KADES 

INGANG – ISRAELIETEN – KOREN 

LAND – LIEVER – MENSEN 

MERIBA – MIRJAM – MOPPEREN 

MOZES – NEEM – NIET – OORD 

OPHEFFEN – ROTS 

SAMENKOMEN – SLAAN – SPREEK 

STAF – TENT – TEVOORSCHIJN 

TOT – TWEEMAAL – TWISTEN 

VEE – VERTROUWD – VERWIJT 

VIJGEBOOM – VOLK – WAAROM 

WATER – WIJNSTOK 

WOESTIJN – ZOEKEN 

 


