
 

 

 

Elfde jaargang  nr. 48                        7e zondag van de herfst                               Zondag 30 oktober 2016 

    Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water  Diaken:    Jan-Willem van den Brink 

Koster:  Henk van Doornik    Organist:    Dick Ridder 

Lector:     Margriet van de Water     

 

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

                          mevrouw U. Prinsen-de Rooij, Rading 82, 1231 KC 

Agenda:      

- Na de dienst: bijeenkomst voor/met contactpersonen. 

- Donderdag 3 november: 10.00 uur koffie met de krant in de consistorie 

- Zondag 6 november, 10 uur – Ds. Hillegonda Ploeger – dankzondag 

Deze dankzondag willen we het werk van Dorcas ondersteunen. Dit jaar is er geen boodschappenactie 

bij de supermarkten, maar u kunt wel boodschappen meebrengen naar de kerk. Hiervoor zijn 

boodschappenlijstjes beschikbaar. 

 

Onze derde dankdagcollecte is ook bestemd voor het werk van Dorcas.  

 

Om mee te nemen: het nieuwe nummer van Vandaar ligt in de hal.  

 

 

Lied van de week:   Lied 898: 1 en 2 

 

Orde van dienst  

 

Welkom en mededelingen       

Moment van stilte      

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:            Psalm 119: 1           we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:      Lied 119: 6                     we gaan zitten 

Gebed om ontferming met 

 

Zingen:      Lied 320         



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Nehemia 7: 72  -  8: 12 uit de Bijbel in Gewone Taal  

 

Zingen:   Lied 316: 1 en 4 

 

Lezing: Lucas 4: 16-21 
16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij 

op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van 
de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, 

want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van 

alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben 
jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’  
 
  L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 
 
Zingen:  Lied 313: 1 en 5 
 
Overweging:    ‘Vier je Bijbel’ 
 
Zingen:   Lied 315 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden stil gebed, Onze Vader (369d) 

 

Collecten:   1. Nederlands Bijbelgenootschap   2. Kerk 

 

Slotlied:  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 

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

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

