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Orde voor de dienst op zondag 26 november 2017 

om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 
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Lied van de week: O Jezus, hoe vertrouwd (lied 512) 

 
 

 

 2. uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

 5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht. 

 

 6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 

 7. O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 
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 Welkom door ouderling van dienst 

 

 Moment van stilte 

 

 Aanvangslied: De vreugde voert ons naar dit huis 

    (lied 280)  (staande) 

 

 1. De vreugde voert ons naar dit huis 

   waar ’t woord aan ons geschiedt. 

   God roept zijn naam over ons uit 

   en wekt in ons het lied.  

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

  de stormen heeft doorstaan, 

 waar nog de wolk gebeden hangt 

 van wie zijn voorgegaan, 

 

 3. dit huis, dat alle sporen draagt 

 van wie maar mensen zijn, 

 de pijler die het alles schraagt, 

 wilt Gij die voor ons zijn? 

 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

 

We zingen: 

 

 4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

 de hemel opengaat, 

 waar Gij ons met uw eng’len troost, 

 waar Gij U vinden laat? 

 

 7.  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

 maar blijven zal de kracht 

 die wie hier schuilen verder leidt 

 tot alles is volbracht.                    (we gaan zitten) 
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Gebed om ontferming, 

na de woorden ‘daarom roepen wij tot U’ zingen we: 

  

 Zingen: Abba, Vader, U alleen (lied 886) 

 

 1. Abba, Vader, U alleen, 

  U behoor ik toe. 

  U alleen doorgrondt mijn hart, 

  U behoort het toe. 

  Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

  U laat nooit alleen. 

  Abba, Vader, U alleen, 

  U behoor ik toe. 

 

 2. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, 

  Dat mijn wil voor eeuwig zij 

  d'uwe en anders geen. 

  laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

  laat mij nimmer gaan. 

  Abba, Vader, laat mij zijn 

  slechts van U alleen. 
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Gedachtenis 

 

 Als teken dat geen mensenleven eindigt in duisternis en dood,  

 maar dat wij allen leven in het Licht,  

 ontsteken wij de kaarsen aan het licht van de Paaskaars,  

 dat als het Licht van Christus brandt in ons midden. 

 Vandaag gedenken wij hen die gestorven zijn in onze kring. 

 Wij noemen hun naam, waarmee hij of zij zich gekend weet  

 bij God en de mensen:                 (we gaan staan) 

 

 

 

Lambertus Christianus Winkelhorst 

15 oktober 1929 - 26 december 2016 

 

Adriaan Doets 

25 juni 1935 – 2 april 2017 

 

Willem Veldhuizen 

18 december 1953 – 21 juni 2017 

 

Bob de Waard 

20 januari 1933 – 11 juli 2017 

 

Diny Reinders – de Jongh 

26 juli 1927 – 15 november 2017 

  

en al die mensen die ons zijn voorgegaan, 

die wij in ons hart meedragen, 

en de mensen, van wie de namen  

verwaaiden in de wind. 
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Zingen: Heer, herinner U de namen ( lied 730) 

 

 
 

  Heer, herinner u de namen,  

  ieder die gestorven is.  

  Zie ons aan zoals wij kwamen  

  uit de diepte, het verlies  

  van de mensen, die wij dragen  

  op de lippen, in ons hart,  

die wij missen sinds de dagen,  

dat de dood ons huis verwart. 

      (we gaan zitten) 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
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Lezing: Romeinen 8: 31 - 39 

 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, 

wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet 

heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 

prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods 

uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal 

hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die 

is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 

35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, 

ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 

36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 

afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in 

dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben 

ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten 

noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of 

wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 

de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, 

onze Heer. 

 

 

 Zingen: Een mens te zijn op aarde (lied 807) 
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2. De bomen hebben wortels 

 de bomen mogen stevig staan 

 maar mensen moeten verder gaan. 

 De bomen hebben wortels 

 maar mensen gaan voorbij. 

 

3. De vossen hebben holen 

 de mensen weten heg noch steg 

 zijn altijd naar hun huis op weg. 

 De vossen hebben holen 

 maar wie is onze weg? 

 

4. De mensen hebben zorgen 

 het brood is duur, het lichaam zwaar 

 en wij verslijten aan elkaar. 

 Wie kent de dag van morgen? 

 De dood komt lang verwacht. 

 

5. Een mens te zijn op aarde 

 is pijnlijk begenadigd zijn 

 en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

 is rusten in de aarde 

 als alles is volbracht. 

 

6. Hoe zullen wij volbrengen 

 wat door de eeuwen duren moet 

 een mens te zijn die sterven moet? 

 Wij branden van verlangen 

 tot alles is voltooid. 
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Evangelielezing: Mattheüs 24: 29 - 35 

 

29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren 

zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 

30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst 

van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich 

van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op 

de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan 

zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij 

zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene 

uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de 

vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 

schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook 

weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik 

verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn 

wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen 

verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 

 

V: Zo spreekt de Heer  allen : wij danken God 

 

Zingen : Zal er ooit een dag van vrede zijn (lied 462) 

 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 

 zal er ooit bevrijding zijn 

 voor wie worden doodgezwegen 

 levenslang gebroken zijn? 

 

4.  Zie de sterren aan de hemel 

 waar het duister van de nacht 

 door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 

 die de boom des levens is. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 
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Overweging 

 

 

 

 

 

We zingen: Wie in de schaduw Gods (lied 91 b) 

 

1.  Wie in de schaduw Gods mag wonen  

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen -  

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade  

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade,  

opdat je eens geluk zult zien. 

 

2. Engelen zendt Hij alle dagen  

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen  

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven,  

rust aan de oever van een beek. 

 

3. Geen duister zal je overvallen,  

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, - 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen,  

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen  

van liefde om hun tranen heen. 
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Dienst van de gebeden 

dankgebed en voorbeden, stil gebed, 

gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,   

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

Inzameling van de gaven 1. Diaconie  2. Kerk 

 

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (416) (staande) 

 1. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  jou nabij op al je wegen, 

  met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  bij gevaar, in bange tijden, 

  over jou zijn vleugels spreiden. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  in zijn liefde je bewaren, 

  in de dood je leven sparen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

  in zijn Naam elkaar begroeten. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 

Zegen met gezongen Amen 
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  Twaalfde jaargang nr. 51         Laatste Zondag Kerkelijk jaar     

zondag 19 november 2017 
liturgische kleur: wit 

 

 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water  

Diaken: Jan Willem van de Brink 

 

Koster: Piet van de Bunt 

Organist: Jan de Vries 

 

Lector: Margriet van de Water  

     

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

naar: Ellen en Johan Swart-de Bruin van Sypesteynlaan 57 
 
Jarigen:     Mw. C. Brouwer, Schakel 144 Loosdrecht. Zij hoopt 30 nov.  
                89 jaar te worden. 
 
Agenda:    Zondag 3 december. Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering  

                Amsterdam. 

 

Medeleven: In de afgelopen periode is Koos Hansma (Emtinckhof 

app 126) verhuisd naar Care Residence, 

Loosdrechtse Bos 80 - 1213 ZB Hilversum. 

 

 

 

 

 
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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

