
 
 

 
Tiende jaargang  nr. 49                          6e zondag van de herfst                               Zondag 25 oktober 2015 
       Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. H. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Thea van de Bunt                  Diaken:   Gerard Veraar 
Koster:  Hans Veraar           Organist:     Jan de Vries   
Lector:  Henk Herbert 
 
Kidsclub in de magneet. 
 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar 
                         De heer L.C. Winkelhorst, St Annepad 70 
Agenda:     
Vrijdag 30 oktober :      inleveren copy Mededelingenblad 
Vrijdag 30 oktober:   20.00 uur   - 60-jarig jublileumconcert Cantemus in de Sypekerk, vrij 
        Entree 
Zondag 1 november:    10.00 uur   - Ds. Hillegonda Ploeger – dankzondag m.m.v. het Interkerkelijk     

Koor Hilversum 
 
Lied van de week: Lied 324  

 

Orde van dienst: Bijbelzondag – Jezus laat de kinderen bij zich komen 
Welkom en mededelingen    
Moment van stilte                      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Aanvangslied:  Lied 283: 1, 2 en 3                                                   
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Lied 283: 4 en 5          we gaan zitten 
 

 Gebed om ontferming met gezongen:  
 

  
 
Loflied: Lied  103 C: 1 en 3    

 

 

 



DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag 
 

Lezing:  Psalm 131 
Een pelgrimslied van David. 
 
HEER, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 
ik zoek niet wat te groot is 
voor mij en te hoog gegrepen. 
 

2 Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind op de arm van zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij. 
 
3 Israël, hoop op de HEER, 
van nu tot in eeuwigheid. 

Zingen:    Psalm 131 
Lezing:  Markus 10: 1-16 
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.  
 
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 
hij zal een weg voor je banen. 
3 Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!”’ 
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging  en de mensen opriep zich te laten dopen en tot 
inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 
5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, 
terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij 
leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben 
zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie 
gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten 
dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een 
duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door 
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 
 
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan 
dit goede nieuws.’ 
L.: Zo spreekt de Heer     G.: Wij danken God. 
 
Zingen:    Lied 324 
Verkondiging 
Zingen:    Lied 601 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader (369d, p.742)       
Collecten:     1. Nederlands Bijbel Genootschap  2. Kerk  
Slotlied (staande):   Lied 612                
Zegen – beantwoord met gezonden 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 


