
 

 
 

 

Twaalfde jaargang nr. 41                13e zondag van de zomer                              zondag 17 september 2017 
                                                           liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:    Liza Heilema     Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:    Henk van Doornik    Organist:  Jan de Vries 

         Violist:  Mirte de Graaff 

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

    De heer en mevrouw Klomp-Schipper, Nieuw-Loosdrechtsedijk 201A 

Meeleven:      Mevrouw  L. Greif-Mantel verblijft in de Beukenhof 

Agenda:     Donderdag 21 september 14.30 uur bijbelkring in de kerk. Van harte welkom! 

    Zondag 24 september 10.00 uur - ds. H.M. Ploeger en diaken R. Simileer, 

    gezamenlijke dienst met Paulusparochie in onze kerk 

 

Om mee te nemen: bij de uitgang ligt een aantal exemplaren van het blad Zout, een 

magazine van Kerk in Actie. Dit nummer is gewijd aan de situatie in Syrië. Uit een land 

waarin de kerk verscheurd wordt vertellen gelovigen hoopgevende verhalen. 

 

Vooraf zingen/luisteren met beelden uit Taizé: 

Behüte mich, Gott /  Behoed mij, o God (lied 16b) 

Nada te turbe (lied 900) 

 

Orde van dienst: Taizé viering 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte     we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Lied 598  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft         

Bemoediging  en groet 

Drempelgebed   

 

Zingen:       Lied 598                               we gaan zitten 

  

Gebed om ontferming met Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (zie liederenblad) 

 

Zingen:  Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja, alleluja! (zie liederenblad) 
   

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  

Muziek 



Lezing:    1 Koningen 19 : 3 t/m 13 
3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven 

te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen 
liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij 
één dagreis ver de woestijn in. Daar ging 

hij onder een bremstruik zitten, verlangend 
naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg 

geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik 
ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij 
viel onder de bremstruik in slaap, maar er 

kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 
‘Word wakker en eet wat.’ 6Elia keek op en 

ontdekte naast zijn hoofd een brood, in 
gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik 
water. Nadat hij had gegeten en gedronken 

ging hij weer onder de struik liggen. 7Maar 
de engel van de HEER kwam terug, raakte 

hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet 
wat, anders is de reis te zwaar voor 
je.’ 8Elia stond op, en toen hij had gegeten 

en gedronken liep hij, gesterkt door dit 
voedsel, veertig dagen en veertig nachten 

door de woestijn, tot hij bij de Horeb 
kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een 

grot binnen om er de nacht door te 
brengen. 

Toen richtte de HEER zich tot hem met 

de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’10Elia 
antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave 
ingezet voor de HEER, de God van de 

hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich 

neergelegd, uw altaren verwoest en uw 
profeten gedood. Ik ben als enige 
overgebleven, en nu hebben ze het ook op 

mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ 
zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor 

mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er 
ging een grote, krachtige windvlaag voor 
de HEER uit, die de bergen spleet en de 

rotsen aan stukken sloeg, maar 
de HEER bevond zich niet in die windvlaag. 

Na de windvlaag kwam er een aardbeving, 
maar de HEER bevond zich niet in die 
aardbeving. 12Na de aardbeving was er 

vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat 
vuur. Na het vuur klonk het gefluister van 

een zachte bries.13Toen Elia dat hoorde, 
sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij 

kwam naar buiten en ging in de opening 
van de grot staan, en daar klonk een stem 
die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 

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

Zingen:  Lied 103e  (Bless the Lord) 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil'ge naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

Gedachten ter overweging gevolgd door stilte 

Muziek 

Zingen:   Lied 62 b Mon âme se repose   

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, - 

keert zich stil tot Hem. Mijn…. 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden met: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (lied 568a) 

Gebed in stilte,  afgesloten met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  
 

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied  In de Heer vind ik heel mijn sterkte (zie liederenblad) 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang, 

Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst, 

op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst. 

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: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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Wilt u dit blad in de kerk achterlaten? 

 

 Kyrie uit Taizé  

 
 

 

Gloria uit Taizé:  

 

 
 

 

'In de Heer vind ik heel mijn sterkte' 

 

 

 

 
 

  



Jé sus Le Christ, lumière intérieure 

  

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u dit blad in de kerk achterlaten? 

 
 


