
 
 

 
Elfde jaargang nr. 45             4ezondag van de herfst – Zondag Werelddiaconaat                                

Zondag 9 oktober 2016 
         Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 
Ouderling van dienst:  Liza Heilema    Diaken:  Ati Valkenburg 
Koster:  Hans Veraar     Organist:  Jan de Vries 
Lector:     Ellen Swart 
 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
  Dhr. en Mevr. J.J. Veraar – C.E. Schuuring 
Meeleven:  Dhr. A. de Waard (Tjalk 25) is opgenomen in het Tergooi ziekenhuis, locatie 

Blaricum. 
Jarig:                             Dhr. A.J. te Winkel, Beukenlaan 10, 1231BX Loosdrecht. Hij wordt 10 okt. 

87 jaar. 
     Dhr. J. van Henten, Nw. Loosdrechtsedijk 194B, 1231LD Loosdrecht. Hij 

wordt 12 okt. 83 jaar. 
  Dhr. L.C. Winkelhorst, St. Annapad 70, 1231DB Loosdrecht. Hij wordt 15 

okt. 87 jaar. 
Agenda:     maandag 24 oktober 19.45  uur in het Hervormde wijkgebouw, film”Le fils 

de ľAutre” (de zoon van een ander) georganiseerd door de commissie Kerk 
en Israël. 
Zondag Werelddiaconaat: de 1e collecte is bestemd voor het 
Werelddiaconaat en wel voor een betere voedselvoorziening in de afgelegen 
Bergdorpen in Nepal. Uw gave kan ook naar de 
diaconie:NLRABO0304695203 

 
Lied van de week:   van het Taizé blad : Jésus le Christ 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Psalm 103 : 1        we gaan staan  
Bemoediging  en groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Psalm 103 : 7         we gaan zitten  



Gebed  om ontferming met acclamatie: Kyrie  

Zingen:  Lied 103c :1 en 3  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:    1 Korintiërs 10 : 14 t/m 17  en  1 Korintiërs 11 : 17 t/m 26  
 

14Om deze reden moet u, geliefde broeders en 
zusters, u verre houden van afgodendienst. 15 Ik 
spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat 
ik nu zeg naar waarde schatten. 16 Maakt 
de beker waarvoor wij God loven en danken ons 

niet één met het bloed van Christus? Maakt het 
brood dat wij breken ons niet één met het 
lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood is 
zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij 
hebben allen deel aan dat ene brood. 

1 Korintiërs 11 : 17 t/m 26  

De viering van de maaltijd van de Heer 
   17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad 

dan goed. 18 Om te beginnen: ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot 
op zekere hoogte geloof ik dat ook. 19 Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat 
duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. 20 Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te 
vieren. 21 Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander 
dronken is. 22 Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u 
de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik 
u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. 
23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht 
waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het 
brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam 
hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus 
altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij 
komt. 
 
Zo spreekt de Heer  -  Wij danken God 

Zingen:     Lied 376: 1 en 7 

Verkondiging 

Zingen:      Lied 276  

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed, voorbeden, afgesloten met een gebed in stilte  
 
Collecten:   1. Kerk in Actie Werelddiaconaat   2. Kerk 
 
Viering Maaltijd van de Heer 
Tafelgebed: Een leven van liefde en lofzang 
 
Slotlied (staande) Lied 378 
 
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 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 



Tafelgebed ‘Een leven van liefde en lofzang’ 
 uit Dienstboek  I, uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer - 1998 
 
 U komt onze dank toe, 
 HEER onze God, 
 overal en altijd, 
 door Jezus, onze Heer. 
 Want Gij hebt ons geschapen 
 tot een leven van liefde en lofzang, 
 en toen wij U loslieten, 
 hebt Gij ons vastgehouden 
 en ons teruggeroepen 
 van een doodlopende weg. 
 Gij hebt ons bevrijd 
 uit de macht van donker en dood 
 en ons uitzicht gegeven 
 op een toekomst van licht: 
 vrijheid, vrede, vreugde,  

voor al uw geliefde mensen.  
Daarom, HEER onze God, 
scharen wij ons 
bij allen die u belijden 
als de God van hun leven 
en zingen wij U toe 
ons lief van lof en liefde: 
 
 
 
 

  allen: lied 985 : 1 
   Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven, 

    boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
    Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

   Mensen beneden zingen U ter eer! 
 
 

 Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

 Want Hij is tot het uiterste gegaan 
 om ons voor U te behouden, 
 Hij heeft voor ons uit 
 de doortocht gemaakt 
 door de engte van de dood 
 naar de ruimte van het leven. 
 Zo is Hij onze herder, 
 de hoeder van zijn volk. 
 Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
 nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 Hij heeft in de nacht van de overlevering 
 het brood genomen, 
 daar de dankzegging over uitgesproken, 
 het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
 en gezegd:  
 Neemt en eet, 
 dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
 doet dit tot mijn gedachtenis. 
 



Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
 daar de dankzegging over uitgesproken, 
 hem rondgegeven 
 en gezegd:   
 Drinkt allen daaruit, 
 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
 dat voor u en voor velen vergoten wordt 
 tot vergeving van zonden. 
 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
 tot mijn gedachtenis. 
 

  allen: Zijn dood gedenken wij, 
   zijn opstanding belijden wij, 

   zijn toekomst verwachten wij.  
 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis 

 komen wij tot U, o God, 
 met dit brood en deze beker 
 en wij bidden U: 
 gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
 en aanvaard ons offer van lof en dank. 
 
 Zend uw Geest op ons neer, 
 de Geest die levend maakt, 
 en herschep ons tot mensen 
 die uw Zoon laten voorgaan 
 en niet ophouden 
 U te belijden en elkaar te behoeden, 
 de ogen gericht op uw Rijk dat komt. 
 
 Gedenk dan uw mensen, 
 en voeg ons samen met allen  
 die ons zijn voorgegaan, 
 met wie ons lief waren 
 en die we moesten verliezen,  
 met de heiligen van naam 
 en de ontelbare vergetenen, 
 heel uw mensenvolk, 
 genodigd aan uw maaltijd. 
 
 Gezegend zij uw Naam, 
 God onze God, 
 in goede en in kwade dagen,  
 voor altijd en eeuwig, 
 door Jezus Christus, onze Heer. 

  allen: Amen. 
 



Hoor ons als wij gezamenlijk bidden: 
 
 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 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 
 

 Als teken van onze verbondenheid in Christus 
 wensen wij elkaar vrede 
 v: De vrede van Christus zij altijd met u 
 allen: De vrede van Christus 
 
 Nodiging 
 Brood dat leven geeft 
 en wijn die het hart verheugt - 
 in deze tekenen wil de Heer met ons zijn. 
 Komt dan en deelt in zijn overvloed. 

 
 Delen van brood en wijn 
 een ieder is van harte genodigd om brood en beker te ontvangen en met elkaar te delen 

 
 Dankgebed 
 Liefdevolle God, wij hebben brood en beker gedeeld 
 met elkaar, laat dat voor ons een teken zijn  
 dat U ons nabij bent, dat wij van U zijn,  
 door U gevoed, door U geliefd. Door Jezus Christus. 

  allen: Amen  

 Gereformeerde kerk Loosdrecht, 
 Najaar 2016 



Kyrie uit Taizé  

 
 

 
Gloria uit Taizé:  
 

 
 

 
'In de Heer vind ik heel mijn sterkte' 
 

 
 

  



Jé sus Le Christ, lumière intérieure 
  

 
 
  
 
 


