
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr. 45                         4e zondag van de herfst                               zondag 14 okt.  2018 
liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger – zondag van het werelddiaconaat 

Viering Maaltijd van de Heer, lopende viering 

Ouderling van dienst: Liza Heilema       Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan van de Water    Organist:  Dick Ridder 

Lector: Nella IJperlaan  

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

 Mw. R. Doets-Zeldenrijk, Nw. Loosdrechtsedijk 42, 1231KZ Loosdrecht 

Jarigen:  Mw. R. Doets-Zeldenrijk, Nw. Loosdrechtsedijk 42, 1231KZ Loosdrecht – 15 okt. 

wordt zij 80 jaar. 

   Agenda: Donderdag 18 oktober 14.30 uur Bijbelkring in de consistorie. Onderwerp: 

Bijbels boos (themanummer van Open Deur) 

 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. 

  

 zondag 21 oktober  – Mw. Ds. H. Keur Hilversum 

  

 Zondag 28 oktober: Gemeentezondag, vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar –  

 Thema: met andere ogen. 

Lied van de week:  Lied 385 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 139: 1                               we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed  

Zingen:    Psalm 139: 2                                we gaan zitten 

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

loflied:    Lied 868: 1 en 2 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 



 

lezing: Marcus 10: 17 - 27 
 

17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 

‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18Jezus antwoordde: 

‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19U kent de geboden: pleeg geen moord, 

pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw 

vader en uw moeder.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan 

gehouden.’ 21Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, 

verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; 

kom dan terug en volg mij.’ 22Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen 

weg; hij had namelijk veel bezittingen. 
23Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het 

koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog 

eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25het is 

gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het 

koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan 

er dan nog gered worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij 

God, want bij God is alles mogelijk. 

 

  

 Zingen:    Lied 718 

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

Verkondiging 

Zingen       Lied 843 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 

Collecten:    1. Kerk in actie Werelddiaconaat   2. Kerk  

Viering van het Avondmaal – Tafelgebed : Een leven van liefde en lofzang 

 

Slotlied (staande):   Lied 678: 1 en 3 

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 

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

