
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 47                          4e zondag van de herfst                                Zondag 11 oktober 2015 
       Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Rita Zeldenrijk                 Diaken:   Ati Valkenburg 

Koster:  Hans Veraar           Organist:     Dick Ridder   

Lector:  Ellen Swart 

 
Er is geen kindernevendienst/oppasdienst  

 
Jarigen:  Dhr J. van Henten, Nieuw Loosdrechtsedijk 194B, 1231 LD – 12 oktober 

wordt hij 82 jaar 

  Dhr L.C.  Winkelhorst, St. Annepad 70, 1231 DB – 15 oktober  

  wordt hij 86 jaar 

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

                         Fam. J. van der Vliet, Godelindelaan 19, 1231 VX 

Agenda:     
Vandaag:     11.15 uur   - kindercatechese in de Magneet  

     15.30 uur  – lustrumconcert  Vocaal ensemble Voices (10 jaar) 

    in de Grote Kerk van Naarden 

Dinsdag 13 oktober:   20.00 uur in het hervormde wijkgebouw een avond over Nes Ammim  

Donderdag 15 oktober:  14.30 uur bijbelkring in de consistorie – onderwerp: Lucas 10 : 25 - 37  

Zondag 18 oktober:   10.00 uur  - Ds. A. de Boer, Utrecht 

  

            

 Lied van de week: Lied 828 – een lied voor zondag werelddiaconaat 

 

Orde van dienst – Viering maaltijd van de Heer (lopend) – zondag Werelddiaconaat 

Welkom en mededelingen    

Moment van stilte                      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Aanvangslied:  Psalm 130: 1                                                   

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:  Psalm 130: 3           we gaan zitten 
 

Gebed om ontferming met gezongen: 

 
 

 



 

 

Loflied: Lied  146 c: 1 en 7    

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag 

 

Lezing:  Marcus 10: 17-27 
17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën 
viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige 
leven?’ 18 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19 U 

kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis 
af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20 Toen zei de man: 

‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 21 Jezus keek hem liefdevol aan en 
zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef 
het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg 

mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had 
namelijk veel bezittingen. 23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 

moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’24 De leerlingen schrokken van 
zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om 
het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het 

oog van een naald te gaan dan voor een rijke om hetkoninkrijk van God binnen te 
gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered 

worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want 
bij God is alles mogelijk.’ 

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

Zingen:    Lied 718 

 

Verkondiging 

 

Zingen:    Lied 828 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed       

 

Collecten:   1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat  2. Kerk  
 

Viering van het avondmaal – Tafelgebed : Kom tot ons hier in ons midden 
 

Slotlied (staande): Lied 687: 1 en 3                  

 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

