
 
Orde voor de oecumenische dienst  

in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  

op zondag 28 januari 2018 om 10.00 uur 
 
 

 
 

 

 

voorgangers:  diaken Randy Simileer en ds. Hillegonda Ploeger 

 

organist: Dick Ridder 
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Welkom 

 
Moment van stilte 

      

Aanvangslied: Rond het licht dat leven doet (NLB 287)  

      (staande) 

1.  Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of teenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, - 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

2. Rond het boek van zijn verbond 

 noemen wij elkaar bij name, 

 roepen wij met hart en mond 

 levenswoorden: ja en amen - 

 als de kerk van liefde leest 
 is het feest! 

Bemoediging en groet             

Drempelgebed      

3. Rond het water van de doop 

 komt de Rode Zee ter sprake; 

 droogvoets, tussen nood en dood 

 volgen wij een brandend baken: 

 in het nachtelijke uur 

 vlamt een vuur. 

 

5.  Rond het licht dat leven doet 

 groeten wij elkaar met vrede. 

 Paaslicht straal ons tegemoet, 

 zegen wie uw liefde delen, - 

 licht dat dit geheim behoedt: 

 God is goed.    (we gaan zitten) 
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 Inleiding 

 

 Aanroeping van de Heilige Geest 
 

 v  Samen met de christenen van de Cariben  

 roepen we de heilige Geest aan  

 om ons hart in vuur en vlam te zetten  

 bij ons gebed voor de eenheid van de kerk.  

 Geest van God verenig ons, uw dienaren,  

 schenk ons een band van eenheid.  

a  Kom, heilige Geest!  

v  Leer ons om te bidden.  

a  Kom, heilige Geest!  

v  Bevrijd ons van de slavernij van de zonde.  

a  Kom, heilige Geest!  

v  Kom ons te hulp in onze zwakheid.  

a  Kom, heilige Geest!  

v  Maak ons opnieuw tot uw kinderen.  

a  Kom, heilige Geest!  

 

 

 Zingen: Vernieuw Gij mij (NLB 834/ GvL 538) 

 

 1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

  God, laat mij voor uw aangezicht, 

  geheel van U vervuld en rein, 

  naar lijf en ziel herboren zijn. 

  

 2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

  een geest van licht, zo klaar als Gij; 

  dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

  en ga de weg die U behaagt. 

 

 3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

  dan kan ik veilig verder gaan, 

  tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

 van aangezicht tot aangezicht. 
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 Gebed om verzoening  

 

 met gezongen Kyrie,  Kyrie, kyrie eleison  

       (NLB 367d) 

  

 Glorialied: Wij moeten Gode zingen (NLB 713) 

 

 1. Wij moeten Gode zingen 

  halleluja, 

  om alle goede dingen 

  halleluja, 

  al zijn wij vreemdelingen 

  in schande en in scha, 

  Gij zendt uw zegeningen 

  halleluja. 

 

 2. Hij schenkt de levensadem, 

  Hij geeft de levensgeest, 

  in schande en in schade 

  is Hij nabij geweest, 

  aan al wie Hem aanbaden, 

  aan ieder die Hem vreest, 

  komt Hij, de Heer, te stade, 

  de minsten allermeest. 

 

 5. Wij moeten Gode zingen 

  halleluja, 

  de Heer van alle dingen 

  die leeft in gloria, 

  met alle stervelingen, 

  niets komt zijn eer te na, 

  wij moeten Gode zingen 

  halleluja. 
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 Dienst van het woord 
 

 Gebed bij de opening van de Schriften 

 

v Verlos ons, God, van de onderdrukking van mensen  

a en laat ons volbrengen wat u beveelt.  

 v Laat over uw mensen uw aanschijn lichten,  

a en leer ons uw leefregels.  

 

 v Verlos ons van de onderdrukking van mensen,  

en we zullen ons houden aan uw regels.  

Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  

onderwijs ons in uw wetten. Amen. 
 

 Lezing: Exodus 15: 1- 6, 20-21 

 

 Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van 

 de HEER: ‘Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit 

 zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee. 
  2De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 

  de HEER kwam mij te hulp. Hij is mijn God, hem wil ik eren, 

  de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. 
  3Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld. 
  4De wagens van de farao slingerde hij in zee. 

  Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, 

  zijn beste officieren kwamen om. 
  5Wild kolkend water overspoelde hen, 

  ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. 
  6Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, 

  uw hand, HEER, verplettert de vijand. 
 20De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en 

 alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn 

 spelend. 21En Mirjam zong dit refrein: ‘Zing voor de HEER, 

  zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij 

 in zee.’ 

 

 Lector: Luister en je zult bevrijd worden. 

Allen: Wij danken God 
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 We zingen: Hoort hoe God  (GvL 619) 

 

  
 

 

 4. Hoort hoe God met mensen omgaat 

  hoe Hij Noach uitzicht bood 

  die Hij redde uit het water, 

  uit het duister van de dood. 

 

6. Hoort hoe God met mensen omgaat 

  hoe Hij Mozes riep bij naam 

  die zijn volk de weg moest wijzen 

  naar het land van Kanaän. 

 

12. Hoort hoe God met mensen omgaat 

  hoe Hij ons een Dienaar zond 

  die met liefde als zijn wapen 

  ons voorgoed aan zich verbond. 

 

 13. Hoort hoe God met mensen omgaat 

  hoe wij Hem ter harte gaan 

  die ook hier tot ons zal spreken 

  als wij vragen naar zijn Naam. 
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Evangelielezing uit Lucas 8:27-34 

(Willibrordvertaling 1995)  

 

Toen Hij van boord ging, kwam Hem uit de richting  

van de stad iemand tegemoet die in de macht was  

van demonen. Al geruime tijd droeg hij geen  

kleren en woonde hij niet meer in een huis, maar  

in rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij  

schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat  

wilt U van mij, Jezus, Zoon van de allerhoogste  

God? Doe me alsjeblieft geen pijn.’ Hij had de  

onreine geest bevolen uit de man weg te gaan.  

Herhaaldelijk had die bezit van hem genomen; men  

bond hem dan vast met kettingen en voetboeien,  

maar steeds weer verbrak hij zijn ketenen en werd  

hij door de demon naar eenzame streken gejaagd. 

Jezus vroeg hem: ‘Wat is uw naam?’ Hij zei:  

‘Legio’; er waren immers vele demonen bij hem  

ingetrokken. Zij smeekten Jezus hen niet de  

afgrond in te sturen. Nu weidde daar in de bergen  

een grote troep varkens; ze vroegen Hem  

toestemming om in die varkens te gaan, en Hij  

stond hun dat toe. De demonen kwamen uit de man  

en gingen de varkens in; de troep stoof de  

helling af, het meer in, en verdronk. Toen de  

varkenshoeders zagen wat er gebeurde, gingen ze  

ervandoor en vertelden het in de stad en op het land. 

 

 

 Lector: Luister en je zult bevrijd worden. 

Allen: Wij danken God 
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Zingen:  

 

 
 

 

Overweging 
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Zingen: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (NLB 655) 

 1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

  Hij laaft u heel uw leven lang 

  met water uit de harde steen. 

  Het is vol wondren om u heen. 

 2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

  gunt aan uw leven rust en duur 

  en geeft het zin en samenhang. 

  Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

 3. Een lied van uw verwondering 

  dat nòg uw naam niet onderging, 

  maar weer opnieuw geboren is 

  uit water en uit duisternis. 

4. De hand van God doet in de tijd 

 tekenen van gerechtigheid. 

 De Geest des Heren vuurt ons aan 

 de heilge tekens te verstaan. 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 

 doorleven tot in eeuwigheid 

 en zingen bij zijn wederkeer 

 een nieuw gezang voor God de Heer. 
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Dankgebed en voorbeden, gebed in stilte 

Na de woorden ‘hoor ons dan als wij bidden’ bidden we gezamenlijk:  

Leg uw hand, Heer,  

op ons, zodat wij leven 

Vredegroet – we wensen elkaar de vrede van Christus 

Vervolgens bidden we met elkaar verbonden het Onze Vader 

 Onze Vader, die in de hemel zijt, 

 Uw naam worde geheiligd. 

 Uw koninkrijk kome. 

 Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood. 

 En vergeef ons onze schulden 

 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

 En leid ons niet in verzoeking, 

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. Amen. 

 

Inzameling van de gaven 

  1e bestemd voor de Raad van Kerken 

  2e bestemd voor de kerk 
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Slotlied: Psalm 98 : 1, 2 en 4 

 

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here, 

 want Hij bracht wonderen tot stand. 

 Wij zien Hem heerlijk triomferen 

 met opgeheven rechterhand. 

 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

 bevrijdend heil en bindend recht 

 voor alle volkeren op aarde. 

 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

 Hij heeft in goedertierenheid, 

 naar de belofte eens gegeven, 

 het huis van Israël bevrijd. 

 Zijn volk is veilig in zijn handen. 

 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

 Zo werd tot in de verste landen 

 het heil van onze God aanschouwd. 

 

4. Laat alle zeeën, alle landen 

 Hem prijzen met een blij geluid. 

 Rivieren klappen in de handen, 

 de bergen jubelen het uit. 

 Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

 Hij komt, o volken weest verblijd, 

 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

 zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

 

Wegzending en zegen – gezongen Amen 
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Dertiende jaargang nr. 09   4e zondag na Epifanie  zondag 28 jan. 2018 

Liturgische kleur: groen 

 
 

 
Voorgangers: diaken Randy Simileer en ds. Hillegonda Ploeger  

 

Ouderling van dienst:  Liza Heilema  Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Henk van Doornik Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

 
Bloemengroet: De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet 

en felicitaties (hij is vandaag 97 jaar geworden) van 
de gemeente naar de heer H. Nijkamp, Zuiderheide, 
kamer 232, Diependaalselaan 337, 1215 KG H’sum 

Jarigen:  Mevrouw B.J.N.A.M. Lagrouw-Schipper Schakel 25,  
1231 ST, zij wordt 31 januari 80 jaar. 

Agenda:  
-  Donderdag 1 februari: om 10.00 uur koffie met de krant in de kerk 
-  Zondag 4 februari     : om 10.00 uur ds. Hillegonda Ploeger  

 


