
Orde  voor de startdienst op 11 september 2016    

 in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 

 

 

 

 

Deel je leven! 
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Voorganger:              ds H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher 

Lector:                      Ellen Swart 

Diaken:                     Gerard Veraar 

Organist:                   Jan de Vries 

Koster:                      Piet van de Bunt 
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Ontvangst met koffie 

  

 Welkom   

  

 Zingen: Bijeengeroepen (melodie lied 675) 

 

1. Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met ons eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen, 

roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

2.  Bijeengekomen, woord in ons midden, 

samen zijn wij hier in Gods huis. 

Kleinen en groten, niemand verstoten: 

voor wie God zoekt is hier een thuis. 

Bidden en danken, stilte en klanken, 

met elkaar delen, één zijn met velen 

en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 

Jong en oud samen zingen nu ‘amen’. 

God in ons midden, verhoor ons bidden. 
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

        (we gaan zitten) 
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Gebed om ontferming met  

 

 
 

  

 

Glorialied : Psalm 150 

 

1. Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
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Wij delen onze beleving 

 

1. Waarom bent u/ben jij vandaag naar de kerk gekomen bent?  

 

 

 

 

2. Wat hebt u/heb je van God gemerkt in de afgelopen week?  

 

 

 

Zingen: Here Jezus om uw Woord (lied 314) 
 

1. Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

2. Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 
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Knikkers delen 

 

Zingen: Samen spelen  (Alles wordt nieuw II, 28) 

 

Kijk eens om je heen,  

kijk eens om je heen. 

Geef elkaar een hand,  

je bent niet alleen. 

Want wij moeten delen,  

samen zingen, samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein:  

samen spelen is pas fijn. 

  

Kijk eens om je heen,  

kijk eens om je heen. 

Wij zijn in de wereld  

niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, 

zeg maar ja en zeg maar amen. 

Ook al zijn we nog maar klein 

God wil onze Vader zijn. 

 

 

Lezing uit Lucas 6 : 43 -49 

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en 

evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke 

boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je 

geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een goed 

mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede 

voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer 

het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de 

mond van over. 
46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen 

jullie niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene 

lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar 

handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis 

een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen 

er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, 
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maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.49 Wie 

wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt 

op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het 

meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen 

een bouwval overbleef.’ 

 

     L: Zo spreekt de Heer         A: Wij danken God 

 

 

Zingen: Wie zich door God alleen (lied 905) 

1.  Wie zich door God alleen laat leiden,  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht.  

Want wie op God alleen vertrouwt,  

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

2.  Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  

doe wat uw hand vindt om te doen.  

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

  

 

Overweging 
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Zingen: Jezus roept hier mensen samen (lied 975) 

 

 
 

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,  

breed en wereldwijd gedekt,  

waar de kerk bezit haar aardse  

hemelse ontmoetingsplek.  

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  

deel het lied van liefde weer,  

deel het feest voor heil’ge zondaars,  

wees te gast bij God de Heer. 
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Gebeden   

 

- voorbeden  

- ons eigen gebed in stilte 

- afgesloten met gezamenlijk gebed 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worde 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag  

het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

 Collecten   1 Diaconie    2  Kerk 
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 Slotlied: God schenk ons de kracht (lied 418) 

1. God, schenk ons de kracht  

dicht bij U te blijven,  

dan zal ons geen macht  

uit elkander drijven.  

Zijn wij in U een,  

samen op uw wegen  

dan wordt ons tot zegen  

lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen,  

Heer, uw zegen dragen;  

zegen drijft ons heen  

naar wie vrede vragen.  

Wat Gij schenkt wordt meer  

naar gelang wij delen,  

horen, helpen, helen, - 

vruchtbaar in de Heer.  

    

 

 Zegen – gezongen Amen 
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Zondagsbrief 11 september 2016 

 

 Kleur: groen 

Meeleven: in ziekenhuis Tergooi locatie Blaricum is mw. Olie – 

Schipper (van Dorenwerdestraat ) opgenomen 

 

 Agenda: 

 Donderdag 15 september : 14.30 uur bijbelkring in de kerk 

 Vrijdag 16 september: inleveren copy Mededelingenblad 

          Zondag 18 sept. 10.00 uur, ds H.M. Ploeger           

 

          De bloemen gaan met hartelijke felicitaties van de gemeente naar: 

          Hr en mw B.de Waard- Hamming, Emtinckhof 328, 

          Ze waren op 30 augustus 60 jaar getrouwd. 

 


