
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 43                  2e zondag van de herfst                                   zondag 1 oktober 2017 

                                                           liturgische kleur: groen 

Voorgangers: Ds. H. Blom - Almere 

Ouderling van dienst:    Liesbeth de Bree    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:    Henk van Doornik    Organist:  Jan de Vries 

Lector:    Henk Herbert         

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

    Dhr. E.J. van de Water - Mevr. G. van de Water-Tiggelaar,  Regenboog 49 

Jarigen:    Mevr. R. Hofman-Rozendal, Larixlaan 23, 2 oktober wordt zij 85 jaar 

    Mevr. N. Poldervaart-Roodenburg, Diependaalselaan 288, Hilversum,  

    2 oktober wordt zij 86 jaar 

    Mevr. G. Hitzerd-van den Dolder Kerkenlandenlaan 63-09, Hilversum, op  

    6 oktober wordt zij 92 jaar 

Agenda:     Donderdag 5 oktober – 10.00 uur koffie met de krant in de kerk 

    Zondag 8 oktober 10.00 uur - ds. Hillegonda Ploeger, viering Maaltijd van de 

    Heer, zondag van het werelddiaconaat  

 

 

OUDERENMIDDAG. 

Woensdag 11 oktober a.s. starten we weer met de ouderenmiddagen. 

Deze middag komt Simone Lamain vertellen over het programma Blauw Bloed. 

Hoe komt een uitzending tot stand? Hoe verlopen de contacten met de koninklijke familie? En waar 

komen al die beelden vandaan? Aan de hand van beeldfragmenten en verhalen krijgt u een kijkje 

achter de schermen van het wekelijkse royaltyprogramma van de EO. 

U bent allen weer van harte welkom in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan, aanvang 14.30 uur. De 

koffie en thee staan dan voor u klaar. Het organisatieteam ziet uit naar uw komst. 

 
Lied van de week: Lied 130a = een Lutherlied 

 

Orde van dienst: Israëlzondag  

Welkom en mededelingen      Moment van stilte     we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 91A vers 1 en 2, “In Gods schaduw” 

Bemoediging  en groet 

Drempelgebed   

 

Zingen:       Psalm 91A vers 3           we gaan zitten 

  

Kyriëgebed voor de nood van de wereld 

Zingen:   Lied 839 “De Heer van de dans” 

 

 “Tien Woorden”   



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

  Gebed van deze zondag 

Lezing:    Matteüs 4: 1 t/m 17 

Jezus in de woestijn 

41Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij 
grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, 

beveel dan die stenen in broden te veranderen.’4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 
geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de 

mond van God.”’5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op 
het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan 
naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun 

handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er 
staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem 

opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in 
al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop 
zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, 

vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om 
voor hem te zorgen. 

Begin van Jezus’ verkondiging 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 13Hij liet 
Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van 

Zebulon en Naftali. 14Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van 
Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea 

van de heidenen, luister:16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij 
die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat 
moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de 

hemel is nabij!’ 

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

Schriftlied: Lied 540 “Van de veertig regels” 

De A-melodie wordt gezongen door de mensen in het middenvak en de B-melodie door de 

mensen in de zijvleugels.  Let op, bij couplet 3, 6, 9 en 10 zingen beide groepen tegelijk, ieder 

de eigen melodie. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Preeklied:  Lied 845, “Tijd van leven”, gezongen op de melodie van psalm 86 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed,  gezamenlijk Onze Vader  
 

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk 

 

Slotlied  Lied 799, “Komt kinderen niet dralen” 

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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