
Orde  voor de startdienst op 13 september 2015    
  in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 

 

 

 

Voorganger:mw.ds. H.M. Ploeger 
Organist     :hr.  J. Haarman   
Lector:      : Mw.M. vd Water  

2 
 

 Ontvangst met koffie 
           
          Welkom 
  
 We zingen: Zomaar een dak (lied 276)(staande) 
 

 1. Zomaar een dak boven wat hoofden,  
  deur die naar stilte openstaat. 
  Muren van huid, ramen als ogen,  
  speurend naar hoop en dageraad. 
  Huis dat een levend lichaam wordt  
  als wij er binnengaan 
  om recht voor God te staan. 

 2. Woorden van ver, vallende sterren,  
  vonken verleden hier gezaaid. 
  Namen voor Hem, dromen, signalen,  
  diep uit de wereld aangewaaid. 
  Monden van aarde horen en zien,  
  onthouden, spreken voort, 
  Gods vrij en lichtend woord. 

 Bemoediging en groet 
 Drempelgebed 

 3. Tafel van Eén, brood om te weten  
  dat wij elkaar gegeven zijn. 
  Wonder van God, mensen in vrede, 
   oud en vergeten nieuw geheim. 
  Breken en delen, zijn wat niet kan,  
  doen wat ondenkbaar is, 
  dood en verrijzenis. 

        (we gaan zitten) 
 
 Gebed om ontferming met  
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 Glorialied : Lof zij de Heer (lied 868 : 1, 2 en 4) 
 
 1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
  Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
  Komt allen saam, 
  psalmzingt de heilige naam, 
  looft al wat ademt de Here. 
 
 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
  heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
  Hij die u leidt, 
  zodat uw hart zich verblijdt, 
  Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
  lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
  Denk elke dag 
  aan wat zijn almacht vermag, 
  die u met liefde bejegent. 
 
   
 Gebed  
 
 Kinderen en jongeren mogen naar De Magneet 
 
  
  

4 
 

 We zingen : Ga je mee? 
 
 Refrein: Ga je mee? Zeg niet ‘nee’,  
   maar sta op en doe mee. 
   Zet je voetstappen in die van mij. 
   Volg het spoor en ga door. Of ga jij liever voor? 
   Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 
   
  1. Welke weg wil je gaan?  En waar wil je naar toe? 
   Blijf niet zitten, waar je zit, ook al voel je je moe. 
    Refrein 

    
 Bij het thema: Goede buren 
 
 Lezing uit Lucas 15 : 1- 10 
 

 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar 
 hem te luisteren. Maar zowel de Farizeeën als de 
 schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man 
 ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen 
 deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft 
 waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 
 negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het 
 verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En 
 als hij  het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn 
 schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en 
 buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik 
 heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal 
 er in de hemel meer vreugde zijn  over één zondaar die tot 
 inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen 
 inkeer nodig hebben. En als een vrouw tien drachmen heeft en 
 er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis 
 schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden 
 heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen 
 en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de 
 drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, heerst er ook 
 vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot 
 inkeer komt.’  
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 We zingen: Psalm 33 : 7 en 8 

 
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
 op Gods genadig aangezicht. 
 Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
 God houdt het oog op hem gericht. 
 Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
 wie zijn hulp verbeidt. 
 Koninklijk van gaven / wil de Here laven 
 wie ontbering lijdt. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
 Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
 zijn heilge naam is onze vreugd. 
 Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
 uw barmhartigheid. 
 God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten 
 nu en voor altijd. 
  

  
 Verkondiging 
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 We zingen: Handen heb je om te geven  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2. Ogen heb je om te zoeken  
   naar wat mensen nog ontbreekt  
   en een hart om uit te zeggen 
   wat een ander moed inspreekt. 
   Open je oren om te horen, 
   open je hart voor iedereen.  
 
  3. Schouders heb je om te dragen 
   zorg en pijn van alleman 
   en een hart om te aanvaarden 
   wat een ander beter kan. 
   Open je oren om te horen 
   open je hart voor iedereen.  
 
  4. Voeten heb je om te lopen 
   naar de mens die eenzaam is 
   en een hart om waar te maken 
   dat geen mens een eiland is. 
   Open je ogen en je oren, 
   open je hart voor iedereen.  
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Gebeden  afgesloten met  

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worde 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 

 Collecten: 1e Jeugdwerk(JOP)  2e Kerk 

 Slotlied: Wonen overal nergens thuis (lied 419) 
 

  1.  Wonen overal nergens thuis, 
  aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
  Vallende sterren, de schim van de maan, 
  mensen die opstaan en leven gaan, 
  mensen, veel geluk. 

 2. Wonen overal nergens thuis, 
  handel en wandel en huis na huis. 
  Loven en bieden op waarheid en waan 
  wagen en winnen en verder gaan, 
  mensen veel geluk. 

 3. Wonen overal nergens thuis, 
  aarde mijn hemel, mijn vadershuis. 
  Stijgende sterren, de lach van de maan 
  mensen die dromend een stem verstaan, 
  mensen veel geluk. 
    
 
 Zegen – gezongen Amen 
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 Zondagsbrief 13 september 2013             Kleur: groen 

Agenda: 
In de komende week staat Loosdrecht centraal in het   
EO-programma “Geloof en een hoop liefde”.  
Iedere dag om            17.10 uur op NPO 2 

Donderdag 17 september : 14.30 uur bijbelkring in de kerk 

Donderdag 17 september : Vrede verbindt – discussie avond in  
                    De Waaier (Kerkelandenlaan 5, Hilversum) 

 Vrijdag 18 september: inleveren copy Mededelingenblad 

Zondag 20 september ,  10.00 uur ‐  mw.ds.H.M. Ploeger                                            
Bevestiging ambtsdragers 

               Bloemengroet:   fam. R. van Henten, Nw Loosdrechtsedijk 73            

Vandaag, zondag 13 september willen wij van start gaan met kindernevendienst 
nieuwe stijl. 

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 16 jaar zijn een aantal zondagen per jaar 
tijdens de kerkdienst van harte welkom in de Magneet. 

Tijdens deze zondagen staat samen zijn en ontmoeten in een eigen bijeenkomst 
voorop. Er zal een onderwerp besproken worden en met elkaar een spel 
gespeeld, geknutseld, gekletst, gekookt , enz worden. 

Naast deze zondagen zullen wij de projecten rondom Kerst en Pasen wel in de 
oude stijl doen, dus die weken is er gewoon kindernevendienst. 

Wij proberen jullie via de zondagsbrief en/of het mededelingenblad op de 
hoogte te houden van onze ervaringen. 

 
Zaken zondagsbrief uiterlijk woe.av. 20 uur: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 


