
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr. 48              7e zondag van de herfst - Dankzondag                      zondag 04 nov.  2018 
liturgische kleur: groen 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water    Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Evert Jan van de Water    Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector: Jan Piet Ouwens  

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

 Mw. J. van de Bunt-Buitenhuis, De Mollstraat 11, 1231 VM  Loosdrecht 

Jarigen:  Geen 

Agenda: zondag 11 november   Ds Andre de Oude, Loosdrecht  

  

Lied voor de dienst:  Lied 62 b (Taize-Lied) 

Nederlandse tekst:        Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: 

  van Hem alleen mijn heil. 

  Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, 

  keert zich stil tot Hem. Mijn ziel…..  

 

Orde voor de dienst 

__________________________________________________________________________ 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 67: 1        we gaan staan                            

Bemoediging en groet            we gaan zitten 

Drempelgebed                

Zingen:    Psalm 67: 2 en 3                             

Gebed om ontferming met:  

 

Loflied:   Lied 225 

 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

lezing: Spreuken 6: 6-11 
         

        6 Ga naar de mieren, luiaard, 

      kijk hoe ze werken en word wijs. 
        7Hoewel er onder hen geen leider is, 

      geen aanvoerder, geen koning, 
       8halen ze in de zomer voedsel binnen, 

      leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. 

       9Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, 

       wanneer kom je uit bed? 
      10Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje         

rusten,  een ogenblik nog blijven liggen? 
     11Armoede overvalt je als een struikrover, 

     gebrek slaat je neer als een bandiet. 

 

Zingen:     Lied 845 

Lezing Marcus 4: 26-34 

 

 

 

 

26En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als   

met een mens die zaad uitstrooit op de 

aarde: 27hij slaapt en staat weer op, dag in dag 

uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al 

weet hij niet hoe. 28De aarde brengt uit zichzelf 

vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan 

het rijpe graan in de aar.29Maar zo gauw het 

graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat 

het tijd is voor de oogst.’ 
30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk 

van God vergelijken en door welke gelijkenis 

kunnen we het voorstellen? 31Het is als een 

zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle 

zaden op aarde wanneer het gezaaid 

wordt.32Maar als het na het zaaien opschiet, 

wordt het het grootste van alle planten en krijgt 

het grote takken, zodat de vogels van de hemel in 

zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
33Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde 

hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden 

begrijpen; 34hij sprak alleen in gelijkenissen 

tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn 

leerlingen, verklaarde hij hun alles. 

 
 
 

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

Zingen:        Lied 765: 1, 4 en 5 

Verkondiging 

Zingen        Lied 625 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden met gezongen 367e, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:  1. Kerk in Actie najaarszendingsweek  2. Kerk  3. Kwartaal project Bestemd voor  

              Marjet’s  college 

Slotlied (staande):   Lied 978 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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