
 

 

 

Elfde jaargang  nr. 50                        9e zondag van de herfst                               Zondag 13 november 2016 

    Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. André de Oude 
 

Ouderling van dienst:   Liesbeth de Bree   Diaken:    Martin Uijterlinde 

Koster:   Evert Jan van de Water  Organist:    Jan de Vries 

Lector:      Geertje Schootstra     

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

                          De heer T.J. van Leeuwen, Eikenlaan 36, 1231 BH. 

Jarigen:   De heer T.J. van Leeuwen, hij wordt 16 november 80 jaar 

                De heer W. de Lange,  Acacialaan 14, 1231 BT, hij wordt 18 november 85 jaar 

Agenda: 

- Donderdag 17 november  

o 14.30 uur - bijbelkring, we lezen verder in de brief van Jacobus, hoofdstuk 2. 

o FILMAVOND. 

Filmavond op donderdag 17 november a.s. in de kerk. 

De indrukwekkende film "de jongen die in de hemel was" zal worden vertoont. 

Aanvang film om 19.45 uur en vanaf half acht staat de koffie klaar. Allen van harte 

welkom, en neem gerust anderen met u mee. Het is de moeite waard. 

- Zondag 20 november, 10 uur – Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Lied van de week:   Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen  Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:            Psalm 93: 1, 2 en 3        we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:            Psalm 93: 4              we gaan zitten 

Kyriegebed 

Zingen:              Lied van gloria 904: 4 en 5  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Geest 

Zingen:        Lied 321: 1, 2, 5 en 7  

Lezing: Job 28: 1-28 Over de wijsheid 
1 Er is een plaats waar zilver wordt 

gewonnen, een plaats waar goud 
gewassen wordt. 
2 IJzer wordt uit de aarde opgedolven 
en koper wordt uit erts gesmolten. 
3 De mens verdrijft de duisternis, hij 

dringt door tot in het binnenste  

der aarde, tot aan de steen van diepst 

verborgen donkerte. 
4 Hij hakt een schacht, daalt af in de 

verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun 
meer vindt en hij verloren in de leegte 
hangt. 
 

 



5 Op de aarde schiet het koren op, 
maar diep in haar woelt een vuur. 
6 Daar zijn de stenen van saffier, 

daar is het stof van gouden korrels. 
7 De roofvogel kent niet het pad 

daarheen, 
het haviksoog ontdekt het niet. 
8 De trotse dieren zullen het nooit 

betreden, 
ook de leeuw waagt zich er niet. 
9 De mens zet het houweel in het 
gesteente, hij keert de bergen om vanaf 
hun voet. 
10 In de rotsen hakt hij tunnels uit 
en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. 
11 Hij damt de ondergrondse stromen in 
en brengt naar het licht wat diep 
verborgen is. 
12 Maar de wijsheid – waar moet je haar 
zoeken, en het inzicht – waar is het te 

vinden? 
13 Geen sterveling kent de weg erheen, 
de wijsheid is niet in het land der 

levenden. 
14 De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij,’ 

de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ 
15 De wijsheid is niet te koop voor enig 
goud, 

noch kan ze in zilver worden afgewogen. 
16 Kostbaarder is ze dan het goud 

van Ofir, dan de duurste onyx of saffier. 

17 Ze wordt niet geëvenaard door goud of 
glas, niet verworven voor schalen van het 
fijnste goud. 
18 Vergelijk haar niet met robijnen of 
kristallen, een buidel wijsheid is meer 

waard dan parels. 
19 Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, 
ze is kostbaarder dan zuiver goud. 
20 Maar van waar stamt de wijsheid dan, 
en het inzicht – waar is het te vinden? 
21 De wijsheid is verborgen voor de blik der 
levenden, ook aan de vogels in de lucht laat 
ze zich niet zien. 
22 De afgrond en de dood, ze zeggen beide: 
‘Onze oren kennen haar slechts bij 

geruchte.’ 
23 Maar God kent haar wegen 
en hij weet waar ze verblijft. 
24 Want hij ziet tot aan de randen van de 
aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets 

aan zijn blik. 
25 Toen hij de kracht schiep van de winden 
en de wateren omgrensde, 
26 toen hij zijn wet oplegde aan de regen 
en de wegen van de donderwolken baande, 
27 zag hij de wijsheid en hij toetste haar, 
hij peilde en doorgrondde haar. 
28 En hij sprak tot de mens: 

‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid;  
het kwaad mijden – dat is inzicht.

Zingen:   Lied 850: 1 en 2 

Lezing: Jesaja 55: 8-11 
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en 

jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt 
de HEER. 
9 Want zo hoog als de hemel is boven de 
aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen 
te boven, en mijn plannen jullie plannen. 
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de 
Hemel en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, 

haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te 
eten – 
11 zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil 
en te volbrengen wat ik gebied. 

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

Zingen:  Lied 850: 3, 4 en 5 

Overdenking 

Zingen:   Lied 943: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:      1. Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)   2. Kerk 

Slotlied:  Lied 745: 1, 2, 3, 4 en 5 

Wegzending en 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 
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