
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 48                          5e zondag van de herfst                                Zondag 18 oktober 2015 
       Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. A. de Boer - Utrecht 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water                Diaken:   Wil Veraar 

Koster:  Hans Veraar           Organist:     Johan Swart   

Lector:  Nella IJperlaan 

 
Er is geen kindernevendienst/oppasdienst  

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

                         Mevrouw F. Veraar-Heykoop, Jol 23, 1231 TR 

Agenda:     
Zondag 25 oktober:   10.00 uur   - Bijbelzondag - Ds. Hillegonda Ploeger 

Vrijdag 30 oktober:   20.00 uur   - 60-jarig jublileumconcert Cantemus in de Sypekerk, vrij 

        entree 

 

Op 21 oktober, de woensdag in de herfstvakantie, is er Kinderbijbelclubdag voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar in de Mr. J. Terpstaschool van 9.30 – 16.00 uur. Het thema van deze dag is “kunnen wij het 
maken?!”. We laten de kinderen kennis maken met personen uit de Bijbel die getuigen over hoe God 
hen als levende steen heeft gebruikt en leren de kinderen dat ook zij als een levende steen kunnen 
zijn. Natuurlijk wordt er tijdens deze dag ook veel gezongen, geknutseld en worden er spelletjes 
gedaan. Wij hopen op een mooie dag met de kinderen.  
            

 Lied van de week: Lied 847  

 

Orde van dienst  

Welkom en mededelingen    

Moment van stilte                      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Aanvangslied:  Lied 287: 1 en 2                                                   

Bemoediging en groet 

Zingen:  Lied 287: 5           we gaan zitten 
 

Inleiding op de viering 
Kyriëgebed  afgewisseld met het zingen van Lied 281: 1, 2, 3, 5 en 10 

 

Glorialied: Lied  307    

 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 



 

Lezing:  Marcus 10: 35-45 
35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we 

willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik 
voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u 
zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen 

jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet 
ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen 

de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er 
rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor 
wie ze zijn bestemd.’ 41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op 

Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken 
onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo 

mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 
dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook 
de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 

geven als losgeld voor velen.’ 

Zingen:    Lied 422: 1 

 

Lezing:  1 Korinthiërs 12: 26-27 + 1 Korinthiërs 13: 1-8a +  1 Korinthiërs 14: 1 en 26 

12 26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel 

met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam 

van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.  

 

13 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou 

niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te 
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 
bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn 

bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik 
daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol 

goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze 
is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet 
aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit 
vergaan.  

 

14 1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. 

 

14 26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt 

draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in 

klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 

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

Zingen:    Lied 422: 2 en 3 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 971 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader       

Collecten:     1. Diaconie  2. Kerk  
Slotlied (staande):   Lied 969: 1 en 2                  

Zegen – gemeente zingt:  Lied 969: 3   

             
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

