
 

 

 

 

  Twaalfde jaargang nr. 47                       6e zondag van de herfst                          zondag 29 oktober 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Gemeentezondag 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector: Liesbeth Visscher         

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

 Gerda Bisschop en Nella IJperlaan - Jhr. Van Sypesteynlaan 43. 

Jarigen: Dhr. Arend de Waard - Tjalk 25, 1231TT Maandag 30 okt. wordt hij 87 jaar. 

Agenda:  donderdag 2 nov. 10.00 uur – koffie met de krant 

 zondag 5 november 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger - Dankzondag 

Orde voor de dienst 

Ontvangst met koffie 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 46: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen:    Psalm 46: 2         we gaan zitten 

Kyriëgebed met  gezongen Lied 367d 

Glorialied    Lied 302: 1 en 4 

Filmpje over Luther 

DIENST VAN HET WOORD 

       Lezing:  Lucas 19: 1 - 10 

1 Jezus ging Jericho in en trok door de 
stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs 

heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde 
Jezus zien, om te weten te komen wat voor 
iemand het was, maar dat lukte hem niet 

vanwege de menigte, want hij was klein 
van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en 

klom in een vijgenboom om Jezus te 
kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.       
5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij 

naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar 
beneden, want vandaag moet ik in jouw 

huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen 
naar beneden en ontving Jezus vol vreugde 
bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden 

morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van 
een zondig mens binnengegaan om 

onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar 
Zacheüs was gaan staan en zei tegen de 
Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 

bezittingen geef ik aan de armen, en als ik 
iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 

viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: 
‘Vandaag is dit huis redding ten deel 
gevallen, want ook hij is een zoon van 

Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen 
om te zoeken en te redden wat verloren 

was.’ 

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



Zingen:   Lied 531 

Overweging 

Zingen:   Lied 722 

Gesprek over stellingen 

Zingen:   Lied 344 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

Collecten:   1. Ned. Bijbel Genootschap  2. Kerk 

Slotlied (staande): Lied 418: 1 en 3 

Zegen - beantwoord met gezongen Lied 418: 4 

 
Na de dienst koffie met gebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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