
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 51                            8e zondag van de herfst                        Zondag 8 november 2015 

Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm      Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:  Hans Veraar      Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

Er is geen kindernevendienst 

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

  Mevr. G. Hitzerd – van den Dolder, Zonnelaan 17, 1217 NE Hilversum 

Agenda:  Zondag 15 november:  10.00 uur  - Ds. J.W. Breunese, Leersum 
 

Op weg naar Kerst - adventskalender 

De adventskalender ‘Om voor elkaar te zijn’ gaat mee op weg in de adventstijd, op weg naar kerst. Elke dag 

wordt er een bijzonder beeld en tekst aangeboden voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt. 

De kalender sluit thematisch aan bij ons jaarthema ‘Goede buren’. 

Alle 27 bladen van de kalender kunnen worden verstuurd als kerstkaart, met elk een meditatieve tekst en een 

leessuggestie. De kalender is een ‘tafelkalender’ en kan neergezet worden. Elk blad is een ansichtkaart die 

eenvoudig uit de kalender gescheurd kan worden. Deze zondag en zondag 15 november ligt er een 

inkijkexemplaar in onze kerk. Daarbij is dan ook een intekenlijst, waarop u exemplaren van de kalender kunt 

bestellen. We bestellen de kalender dan gezamenlijk. Dat scheelt in de verzendkosten.  

De kalender kost 6,00 euro.  

 

Lied van de week:  Lied 744 – Sint Maarten, strijdbaar man 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte             we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 42: 1 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 42: 3         we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen:  
 

 

 

 

We zingen als loflied: Lied 103c : 1 en 3  

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 

 



 

Lezing: Marcus 12: 28 – 34 

 
28 Een van de schriftgeleerden die naar hen 
geluisterd had terwijl ze discussieerden, en 
gemerkt had dat hij hun correct had 
geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is 
van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: 
“Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige 
Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een 
na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als 
uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan 
deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: 

‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij 
alleen is God en er is geen andere god dan hij, 
33 en hem liefhebben met heel ons hart en met 
heel ons inzicht en met heel onze kracht, en 
onze naaste liefhebben als onszelf betekent 
veel meer dan alle brandoffers en andere 
offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig had 
geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver 
van het koninkrijk van God.’ En niemand 
durfde hem nog een vraag te stellen. 
 

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

 

We zingen:  Lied 320 

 

Verkondiging 

 
We zingen:    Lied 1005: 1,2,3,4 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, gebed in stilte en gezamenlijk Onze Vader (369d, pag. 742) 

 

Collecten:    1. Diaconie  2. Kerk 
 

Slotlied (staande):  Lied 422  

 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

 Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
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