
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 44                  3e zondag van de herfst                                  zondag 8 oktober 2017 

                                                           liturgische kleur: groen 

Voorgangers: Ds. Hillegonda Ploeger 

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

Koster:    Henk van Doornik    Organist:  Dick Ridder 

Lector:    Janna Saalmink         

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

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

Jarigen:    Dhr A.J. te Winkel, Beukenlaan 10, 10 oktober wordt hij 88 jaar 

    Dhr J. van Henten, Nieuw-Loosdrechtsedijk 194B, 12 oktober wordt hij  

    84 jaar 

Agenda:     Zondag 15 oktober 10.00 uur - ds. A. de Boer, Utrecht 
 

Vandaag zondag Werelddiakonaat: 

De 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) en wel voor vrouwen in 

Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad kunnen zij werken aan betere levensomstandigheden. 

Uw gave kan ook naar de diaconie: NL 48 RABO 0304 6952 03. 

 

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 992 

 

Orde van dienst: Viering Maaltijd van de Heer, Zondag Werelddiakonaat 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte     we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 130: 1 

Bemoediging  en groet 

Drempelgebed   

 

Zingen:       Psalm 130: 3            we gaan zitten 

  

Gebed om ontferming met Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (lied 367d) 

Zingen:         Lied 287 : 1, 2, 4 en 5 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

  Gebed van deze zondag 

Lezing:    Mattheüs 22: 1 t/m 14 

221Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2‘Het is met het koninkrijk van de 

hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3Hij stuurde zijn dienaren 
eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4Daarna stuurde 
hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een 

feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom 
dus naar de bruiloft!’” 5Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de 

ander naar zijn handel. 6De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en 
doodden hen. 7De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de 
moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: 

“Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te 
worden. 9Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen 

uit die je tegenkomt.” 10De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk 
mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de 
maaltijd. 11Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand 

die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier 
binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te 

zeggen. 13Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en 
gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14Velen zijn 
geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’ 

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

 

Zingen:   Lied 382 

Verkondiging 

Zingen:   :   Lied 747 : 1, 7 en 8 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en  voorbeden, afgesloten met gebed in stilte  

Collecten:   1. Kerk in Actie (Werelddiaconaat)  2. Kerk 

Tafelgebed:  Een leven van liefde en lofzang 

Lied na het delen van brood en wijn: lied 378 

 

Slotlied (staande): Lied 425 

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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