
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 44                         3e zondag van de herfst                               zondag 07 okt.  2018 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger - Israëlzondag 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Dick Ridder 

Lector: Margriet van de Water  

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

 Mevr. R. Hofman-Rozendal, Larixlaan 23, 1231 BL 

Jarigen: Dhr. A.J. te Winkel, Beukenlaan 10 1231BX – 10 okt. wordt hij 89 jaar. 

 Dhr. J. van Henten, Nieuw-Loosdrechtsedijk 194B, 1231LD –  

 12 okt. wordt hij 85 jaar.  

 

Agenda: woensdag 10 oktober – ouderenmiddag 14.30 u. wijkgebouw Eikenlaan (bingo) 

 donderdag 11 oktober koffie met de krant. 10.00 uur in de kerk 

 zondag 14 oktober  – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger – zondag van het 

werelddiaconaat - Viering Maaltijd van de Heer (lopend) 

 donderdag 18 oktober: 20.00 uur - bijbelquiz in het hervormde wijkgebouw, 

georganiseerd door de afdeling van het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap) . 

Leden van onze kerkenraad zijn in ieder geval deelnemers. U kunt zelf ook 

meespelen of toeschouwer zijn en de deelnemers aanmoedigen. 

 

Lied van de week:  Lied 755 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 121: 1 en 2                              we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed  

Zingen:    Psalm 121: 3 en 4                              we gaan zitten 

Gebed om ontferming met 367d – Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Glorialied:   Psalm 87 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

  



Eerste lezing: Romeinen 8: 31 t/m 39 
 

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal 
hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 
met hem niet alles schenken? 33Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 
34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de 
rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal 
ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 

armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood 
en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij 
zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons 
heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood 
noch leven, engelen noch machten noch krachten, 
heden noch toekomst, 39hoogte 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:    Lied 675 

Tweede lezing: Marcus 10: 1 t/m 16 

 
Twistgesprek met farizeeën 

1Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het 
gebied aan de overkant van de Jordaan, en de 
mensen verzamelden zich weer in groten getale om 
hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was 
te doen. 2Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze 
vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. 
Zo wilden ze hem op de proef stellen. 3Hij vroeg 
hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ 4Ze 
zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een 
scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ 
5Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u 
opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. 
6Maar al bij het begin van de schepping heeft God 
de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 7daarom 
zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 
hechten aan zijn vrouw, 8en die twee zullen één 
worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. 
9Wat God heeft verbonden, mag een mens niet 
scheiden.’ 

10In huis stelden de leerlingen hem hier weer 
vragen over. 11Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw 
verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; 
12en als zij haar man verstoot en met een ander 
trouwt, pleegt zij overspel.’ 

Binnengaan in het koninkrijk van God 
13De mensen probeerden kinderen bij hem te 

brengen om ze door hem te laten aanraken, maar 
de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, 
wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want 
het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals 
zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als een kind 
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker 
niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in zijn 
armen en zegende hen door hun de handen op te 
leggen. 

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

Zingen:    Lied 992 

Verkondiging 

Zingen    Lied 827 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (369d) 

Collecten:    1. Kerk en Israël   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 968: 1, 2 en 5 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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