
 

 

 

Elfde jaargang  nr. 47                         6e zondag van de herfst                               Zondag 23 oktober 2016 

    Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Mw. Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol - De Bilt 
 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet   Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Henk van Doornik     Organist: Dick Ridder 

Lector:     Janna Saalmink     

 

Jarigen:   Mevrouw U. Prinsen-de Rooij, Rading 82, 1231 KC,  

 zij wordt 27 oktober 81 jaar 

                De heer A. de Waard, Tjalk 25, 1231 TT,  

 hij wordt 30 oktober 86 jaar 

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

                          Mevrouw J. van Vulpen, Van der Helstlaan 29, 1231 AL 

Agenda:      

- Maandag 24 oktober zal er weer gezamenlijke gemeente avond van de commissie Kerk 

en Israël zijn. Er zal een film worden vertoond in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan. Het 

betreft de film Le fils de l‘Autre, (de zoon van een Ander), een aangrijpend realistische 

vertelling. Wanneer Joseph in dienst gaat bij het Israëlische leger wordt ontdekt dat 

hij niet de biologische zoon van zijn ouders is. Bij zijn geboorte is hij verwisseld met 

Yacine, het kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze 

onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend. Het dwingt hen hun eigen 

identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken. 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, de film begint om 20.00 uur. 

- Zondag 30 oktober, 10 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger - Bijbelzondag - thema 'Vier 

je Bijbel'.  Na de dienst: bijeenkomst voor/met contactpersonen. 

 
 

Lied van de week:   Psalm 139 : 1, 3 en 8 

Orde van dienst   

 

Welkom en mededelingen       

Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 283            we gaan staan 

Bemoediging  en  Drempelgebed 

Zingen:      Lied 130: 1 en 3            we gaan zitten 

Gebed om ontferming 

Zingen:      Lied 117a 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest 

1e Lezing: 

Jeremia 14: 8-10  
 
8 ‘Bron van hoop voor Israël, 
redder in tijden van nood, waarom bent u 
als een vreemdeling in dit land, 

als een reiziger die maar één nacht blijft? 
9 Waarom bent u als een radeloze man, 
als een soldaat die ons niet kan redden? 

U bent toch in ons midden, HEER, wij 
behoren u toch toe? 

Laat ons niet in de steek.’ 
10 ‘De HEER zegt over dit volk: 
Maar al te graag dwalen ze weg, 

ze sparen hun voeten niet. 

De HEER schept geen behagen meer in hen. 

Nu brengt hij hun wandaden in rekening, 

nu bestraft hij hun zonden.’ 

Jeremia 14: 19-22  
 
9 ‘Hebt u Juda verworpen, 

hebt u van de Sion een afkeer 
gekregen? 

Waarom hebt u ons zo hard geslagen 

dat er geen genezing voor ons is? 

Wij hoopten op vrede, 
maar vrede bleef uit, wij verwachtten 
genezing, maar angst overviel ons. 
20  HEER, wij bekennen onze schuld, 
en de schuld van onze voorouders: 

wij hebben tegen u gezondigd. 

 
21 Maar verstoot ons toch niet, 

doe het niet, omwille van uw naam. 

Ontluister uw troon toch niet, denk aan 

uw verbond met ons, verbreek het niet. 
22 Brengen die nietige goden van andere  
volken soms regen, of schenkt de hemel 

buien uit zichzelf? U, de HEER, onze God, 
doet dat toch? 

Wij vestigen onze hoop op u, 

want u hebt alles gemaakt.’ 

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

 

Zingen:   Lied 756: 4, 5 en 6 

2e Lezing: Lucas 18: 9-14 De erfgenamen van het koninkrijk van God 
9 ‘Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde 

hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was 
een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij 
zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of 

onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast weemaal 
per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een 

afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg 
hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar 
huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie 

zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 
 
Zingen:  Lied 990: 4 en 5 
Verkondiging 
Zingen:   Lied 1001: 1 en 2 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden stil gebed, Onze Vader 

Collecten:   1. Diaconie   2. Kerk 

Slotlied:  Lied 425 

Zegen – beantwoord met zingen van Amen, Amen, 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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

