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 Welkom 

  

 We zingen: Zal er ooit een dag (lied 462)(staande) 

 

 1. Zal er ooit een dag van vrede, 

  zal er ooit bevrijding zijn 

  voor wie worden doodgezwegen 
  levenslang gebroken zijn? 

 2. Zal er ooit een blijvend heden 

  vol van goede vrede zijn 

  waar geen pijn meer wordt geleden 
  en het leven nieuw zal zijn? 

 3.  Zie de takken aan de bomen 

  waar het jonge groen ontluikt 

  tot een stralend nieuwe zomer  

  waar de vredesbloesem ruikt. 

 Bemoediging en groet 
 Drempelgebed 

 4. Zie de sterren aan de hemel 

  waar het duister van de nacht 

  door hun schijnsel wordt verdreven 

  tot een nieuwe dag die lacht. 

 5. Zoals bomen mensen tonen 

  dat er kracht tot groeien is 

  zal de zoon der mensen komen 
  die de boom des levens is. 

 6. Zoals sterren mensen melden 

  dat geen nacht te donker is 

  zal een kind ons komen redden 
  dat het licht der wereld is.  (we gaan zitten) 
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Gebed om ontferming met  

 

 Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U 

 

 

 Glorialied : Aanbidt en dankt uw Vader, God 

 

 

 1.  
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 2. Aanbidt en dankt de koningszoon,  

  die in de wereld kwam 

  en al de zonden van zijn volk  

  gehoorzaam op zich nam. 

  Nu nodigt Hij zijn broeders uit  

  op 't grote koningsfeest 

  en waar Hij leeft aan Vaders hand  

  daar heerst een goede Geest. 

  
 Gebed  

 

 Lezing van 1 Koningen 21  

 

 Zingen:  Wij die met eigen ogen 

 1. Wij die met eigen ogen  

  de aarde zien verscheurd 

  maar blind en onmeedogend  

  ontkennen wat gebeurt: 

  dat oorlog is geboden  

  en vrede niet mag zijn, 

  dat mensen mensen doden,  
  dat wij die mensen zijn. 

 2. Wij die nog mogen leven  

  van hoop en vrees vervuld, 

  aan machten prijsgegeven  

  aan meer dan eigen schuld, 

  wij die god weet hoe verder  

  tot hiertoe zijn gespaard, 

  dat wij toch nooit erkennen  
  het recht van vuur en zwaard. 

 3. Dat wij toch niet vergeten  

  waartoe wij zijn gemaakt, 

  dat diep in ons geweten  

  opnieuw het licht ontwaakt, 

  dat in ons wordt herschapen  

  de geest die overleeft, 

  dat onze lieve aarde  
  nog kans op redding heeft. 
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Evangelielezing: Markus 9 : 30 - 37 

 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij 

wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig 

zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De 

Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen 

hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 

Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen 

vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis 

waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan 

het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met 

elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste 

was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen 

hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van 

allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op 

en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen 

en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij 

op, maar hem die mij gezonden heeft.’  

 V: Zo spreekt de Heer 

 A: Wij danken God  

 We zingen: De eersten zijn de laatsten (NLB 991) 

 

1. De eersten zijn de laatsten, 

 wie nakomt gaat voorop, 

 zij moeten zich niet haasten, 

 die leven van de hoop. 

 

2. God moge ons behoeden, 

 wij zien elkander aan, 

 de broeder kent de broeder 

 als een die voor moet gaan. 

 7. Veracht dan niet de kleinen 

 en die verloren zijn, 

 want God noemt hen de zijnen 

 die laatgeboren zijn. 

 



6 
 

 

 

 Overweging 

 We zingen: De wijze woorden (NLB 1001) 

 

 1. De wijze woorden en het groot vertoon 

  de goede sier van goede werken 

  de ijdelheden op hun pauwentroon 

  de luchtkastelen van de sterken 

  al wat hoog staat aangeschreven 

  zal Gods woord niet overleven 

  hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

  beschaamt de ogen van de sterken. 

 

 2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

  dat lachen zullen zij die wenen 

  dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 

  dat dorst en honger zijn verdreven 

  de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 

  die geen vader was zal vader zijn 

  mensen zullen andere mensen zijn 

  de bierkaai wordt een stad van vrede 

 

 3. Wie denken durft dat deze droom het houdt 

  een vlam die kwijnt maar niet zal doven 

  wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 

  al komt de onderste steen boven: 

  die zal kreunen onder zorgen 

  die zal vechten in ’t verborgen 

  die zal waken tot de morgen dauwt 

  hij zal zijn ogen niet geloven 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met een 

gezamenlijk Onze Vader  
  

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

 Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome.  

 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

 Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 

 vergeven. En leid ons niet in verzoeking,  

 maar verlos ons van de boze.  

 Want van U is het Koninkrijk en de kracht  

 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 We wensen elkaar de vrede van Christus 

 Inzameling van de gaven 

- voor het vredeswerk van Pax 

- voor de kerk 

- voor noodhulp vluchtelingen van Kerk in Actie 

  Slotlied: Komen ooit voeten 

Komen ooit voeten gevleugeld  

mij melden de vrede; 

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 

wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: 

wij zullen rusten in vrede. 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken. 

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 

overal vrede geschapen. 

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 

vrede de weg voor mijn voeten.  

 

 Zegen – gezongen Amen 
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Tiende jaargang  nr. 45         2e zondag van de herfst      Zondag 27 september 2015 
Liturgische kleur: groen 

Voorgangers: Pastor Wim Vlooswijk en Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher Diaken v. dienst:     Wout Visscher 
Koster:  Mary Bruinsma  Organist:       Jan de Vries 
Lector:  Janna Saalmink 
 
Er is geen kindernevendienst/oppasdienst  
 
Jarigen:           Mw. R. Hofman-Rozendal, Larixlaan 23 - 2 oktober wordt zij 83 jaar;  

                            Mw. N. Poldervaart-Roodenburg, Diependaalselaan 288, Hilversum 
- 2 oktober  wordt zij 84 jaar 

  Omzien naar elkaar: Na een geslaagde operatie is Piet van de Bunt uit het 
ziekenhuis weer thuis (van Mierislaan 26) 

Bloemengroet:   De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
 naar:  mw. K. de Bis-van de Bunt, St Annepad 54 
Agenda:   Zondag  4 oktober:  10.00 uur -  Ds. A.F. de Oude 

 

 

 

 

 

 
 

     

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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