
 

 
 
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 44                          1e zondag van de herfst                         Zondag 20 september 2015 
Liturgische kleur: rood (ivm bevestiging ambtsdrager) 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm                  Diaken:   Martin Uijterlinde 

Koster:  Piet van de Bunt          Organist:     Johan Swart   

Lector:  Jan Piet Ouwens 

Er is geen kindernevendienst/oppasdienst  

Jarigen:  Mevr. H. de Waard-Hamming, Eikenlaan 51 F 328 – 27 sept wordt zij 81 jaar 

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

                         Fam. W. Visscher, Regenboog 13, 1231 TE 

Agenda:    Donderdag 24 september: 14.30 uur – bijbelkring in de consistorie 

  Zondag 27 september:    10.00 uur - oecumenische vredesdienst met de 

    Paulusparochie, Pastor Wim Vlooswijk en Ds. Hillegonda Ploeger  

 Lied van de week: Lied 704 

                                       Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte              we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen Lied  280: 4 en 7                                                 we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen 

 

 
Loflied: Lied  713: 1, 2 en 5    

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag 

Lezing uit het Oude Testament:  Numeri 11: 24-29 
24 Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht 
hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. 25 Toen daalde 

de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, 
op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is 
daarna niet opnieuw gebeurd. 26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander 

Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet 
naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het 

kamp. 27 Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het 
profeteren!’ 28 ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs 
af aan Mozes’ rechterhand was geweest. 29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn 

belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen 
maar!’  



Zingen:     Lied 672: 1 

Lezing uit het Nieuwe Testament:   Marcus 9: 38-50 
38 Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we 
hebben iemand gezien die in uw naam 

demonen uitdreef en we hebben geprobeerd 
hem dat te beletten omdat hij zich niet bij 
ons wilde aansluiten.’ 39 Jezus zei: ‘Belet het 

hem niet. Want iemand die een wonder 
verricht in mijn naam kan onmogelijk het 

volgende moment kwaad van mij 
spreken. 40 Wie niet tegen ons is, is voor 
ons. 41 Ik verzeker je: wie jullie 

een bekerwater te drinken geeft omdat jullie 
bij Christus horen, die zal zeker beloond 

worden. 
42 Wie een van de geringen die in mij geloven 
van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn 

als hij met een molensteen om zijn nek in 
zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de 

verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je 
kunt beter verminkt het leven binnengaan 

dan in het bezit van twee handen naar de 
Gehenna te moeten gaan, naar het 

onblusbare vuur.  45 Als je voet je op de 
verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je 
kunt beter kreupel het leven binnengaan dan 

in het bezit van twee voeten in de Gehenna 
geworpen worden.  47 En als je oog je op de 

verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je 
kunt beter met één oog het koninkrijk van 
God binnengaan dan in het bezit van twee 

ogen in de Gehenna geworpen 
worden, 48 waar de wormen blijven knagen 

en het vuur niet dooft. 
49 Iedereen moet met vuur gezouten 
worden. 50 Zout is goed! Maar als het zout 

zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn 
kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het 

zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder 
elkaar de vrede.’ 

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

Zingen:   Lied  672: 3 en 6 

  Verkondiging 

  Zingen:   Lied  838: 1 en 2 

Woorden bij het aftreden als ambtsdrager van Arma van der Vliet en Wil Veraar 

Zingen:   Psalm  90: 8 

Bevestiging van Wout Visscher in het ambt van diaken 

Vraag aan de gemeente (staande) door ouderling van dienst: 

Gemeente, nu Wout Visscher tot diaken bevestigd is, belooft u hem te aanvaarden, door hem te 

omringen met uw medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst aan 

onze Heer? Gemeente, wat is daarop uw antwoord?      

Allen: Ja 

We zingen: Kom uit de hemel tot ons neer (melodie lied 670)

 

1. Kom uit de hemel tot ons neer,  

vervul ons met uw Geest, o Heer,  

Gij, die uw kinderen bevrijdt  

 om U te dienen, wereldwijd.  

 2. Bewaar hen, die hier voor U staan,  

 dat zij hun weg met vreugde gaan;  

 geef aan uw engelen bevel  

 hun trouw te zijn als metgezel.  

3. Dat zij uw volk, de honger moe,  

op handen dragen, naar U toe,  

om na verzoeking en woestijn  

met overvloed gevoed te zijn  

 4. Kom Heiland, die ons hart geneest;  

 kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest  

 en maak ons vrolijk in dit uur,  

 o bron, o brood, o vreugdevuur!

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en “ Onze Vader”       

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk  
Slotlied(staande): Lied 416                  

Zegen – beantwoord met gezongen  “Amen”               
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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