
 
Orde voor de oecumenische dienst  

in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  

op zondag 24 januari 2016 om 10.00 uur 
 

Het woord is aan jou 
 

 

 

 
 

 

 

 

m.m.v. het koor Cantemus o.l.v. Paul Snoek 
voorgangers:   pastor Wim Vlooswijk 

   ds. Hillegonda Ploeger 
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Binnenkomst met een Bijbel, licht en zout 

  

Welkom 

 

Moment van stilte 

      

Aanvangslied: Wij treden biddend in uw licht 

  (melodie Psalm 134) (staande) 

    

1. Wij treden biddend in uw licht,  

 op U is onze hoop gericht.  

 Die alles wat op aarde leeft  
 te allen tijd uw liefde geeft. 

2. God, Vader, die van eeuwigheid,  

 het heil der mensen heeft bereid.  

 Geef, dat uw al verlossend woord  
 in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

3. God, Zoon, die door uw offerdood  

 het nieuwe leven weer ontsloot.  

 Wij vragen dringend altijd weer:  
 bewaar ons in uw liefde Heer. 

 

Bemoediging en groet             

Drempelgebed      

4. God, goede Geest van heiligheid,  

 die allen in uw  liefde lijdt.  

 Breng al uw schapen weer tezaam,  
 in eenheid prijzen wij uw Naam.  (we gaan zitten) 

 

Woorden bij de symbolen 
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Gebed om verzoening met gezongen Kyrie eleison 

 

 
 

 

 

  

 Het koor zingt als loflied: Praise we the Lord 

 

 Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 lector:  

Het horen van het Woord van God bewerkt in ons 

leven een explosie van liefde. Luister en je zult 

leven. 

 allen: Wij danken God 

 

 Lezing uit Exodus 19 : 3 – 6 

 

 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep 

hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk 

van Jakob, laat de kinderen van Israël 

weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben 

opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op 

adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij 

heb gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte 

neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je 

een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan 
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alle andere volken – want de hele aarde behoort 

mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, 

een heilig volk.” Breng deze woorden aan de 

Israëlieten over.’ 
 

 We zingen: Lof zij de Heer de Almachtige  

 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

 Komt allen saam, 

 psalmzingt de heilige naam, 

 looft al wat ademt de Here. 

 

 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

 heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

 Hij die u leidt, 

 zodat uw hart zich verblijdt, 

 Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lezing: 1 Petrus 2 : 9 -12 
 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 

priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 

heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens 

was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming 

u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 
11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver 

van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan 

zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te 

midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu 

voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht 

komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt 

rechtspreken. 
 

Het koor zingt: Be Holy 
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Evangelie-lezing: Mattheus 5  13 – 16 (staande)  
 

 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak 

verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient 

nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een 

berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen 

lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 

voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de 

mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan 

jullie Vader in de hemel. 

 

lector:  Luister en je zult leven 

allen: Wij danken God 

 

We zingen: O grote God    
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2. Maak ons volbrengers van dat woord, 

 getuigen van uw vrede, 

 dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

 wie afdwaalt met ons mede. 

 Laat ons getrouw de weg begaan 

 tot allen die ons verre staan 

 en laat ons zonder vrezen 

 de minste willen wezen. 
       we gaan zitten 

 

 Overweging 

 

Met het koor zingen we: Licht dat ons aanstoot 

1. koor en allen 

  Licht dat ons aanstoot in de morgen,  

 voortijdig licht waarin wij staan  

 koud, één voor één, en ongeborgen,  

 licht overdek mij, vuur mij aan.  

 Dat ik niet uitval, dat wij allen  

 zo zwaar en droevig als wij zijn  

 niet uit elkaars genade vallen  

 en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2. koor 

  Licht, van mijn stad de stedehouder,  

 aanhoudend licht dat overwint.  

 Vaderlijk licht, steevaste schouder,  

 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  

 of ergens al de wereld daagt 

 waar mensen waardig leven mogen  

 en elk zijn naam in vrede draagt.  
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 3. koor en allen 

  Alles zal zwichten en verwaaien  

 wat op het licht niet is geijkt.  

 Taal zal alleen verwoesting zaaien  

 en van ons doen geen daad beklijft. 

  Veelstemmig licht, om aan te horen  

 zolang ons hart nog slagen geeft. 

 Liefste der mensen, eerstgeboren, 

  licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Een teken van bereidheid om zout te zijn 

 Iedereen wordt uitgenodigd om naar voren te komen om  

zout mee te nemen als tastbaar symbool 

 

Daarbij zingen we :  

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
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Dankgebed en voorbeden, 

met acclamatie: Gij die uw gemeente bijeen roept, 

   hier en waar ook ter wereld,  

   kom over ons met Uw Geest. 
 

stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden:  

  

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. 

 

Inzameling van de gaven: 

1e Oecumene        2e Kerk 

 

Het koor zingt: Celtic Benediction 

 

Het delen van vrede – we geven elkaar een teken van vrede 
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Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (staande) 

 1. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  jou nabij op al je wegen, 

  met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  bij gevaar, in bange tijden, 

  over jou zijn vleugels spreiden. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  in zijn liefde je bewaren, 

  in de dood je leven sparen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

  in zijn Naam elkaar begroeten. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen en wegzending 

Gezegend je vingers....... 

v:  …..in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

allen: Amen 

v: Ga heen in de vrede van Christus 

allen: (gezongen) Amen 
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11  jaargang nr 09    3e zondag na Epifanie   Zondag 24 januari  2016 
                                        Liturgische kleur: groen 

 

Ouderling: Liesbeth Visscher 

Diaken    : Ati Valkenburg 

Organist  : Dick Ridder 

Lector     : Jan Piet Ouwens 

Bloemengroet: de bloemen gaan met een hartelijke groet 

van de gemeente naar:fam A.de Waard-Lentink,Zonnestraal. 

Meeleven met elkaar: Dhr  J. de Boode is thuis 

Jarigen: mw H. Reijmerink-Versteeg, Rembrandtlaan 32 

            wordt 27 jan. 80 jaar 

            Hr H Nijkamp, Nootweg 24a,wordt 28 jan. 95 jaar 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Agenda: 

dinsdag 26 januari: 20.00 uur, film Left Luggage in  Wijkgebouw. 

Left Luggage is het verhaal van Chaja, een vrijgevochten 

filosofiestudente die als kinderoppas terecht komt in een 

orthodox joods gezin in het Antwerpen van de jaren zeventig. 

 

Zondag 31 jan. 10.00 uur. Mw ds E.E.van Aarsen-Schiering 

 

Donderdag 4 februari a.s. zal er een gemeenteavond gehouden 

worden met als thema “toekomst van onze gemeente”,We 

beginnen om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 

Gezien het onderwerp van deze avond is uw aanwezigheid en 

inbreng meer dan gewenst.              Pim Liekamm, voorzitter 

 


