
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 47                         zondag 27 oktober 2019                           liturgische kleur: groen 

   6e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger - gemeentezondag 

 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm                                  Diaken: Gerard Veraar 

Koster: Hans Veraar                      Organist: Dick Ridder 

 

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

 mw. K. Jacob, Verpl huis” Gooizicht”, afd. Linde, Paulus van Loolaan 21 

                                   1217 SH Hilversum 

 

Agenda:                       Zaterdag 2 nov. 14 uur  Wijkgebouw, Eikenlaan, presentatie van 

                                    Pam en Nico Daams over de voortgang van het bijbelvertaalwerk 

                                    in de stille zuidzee. Wij ondersteunen Pam en Nico momenteel d.m.v. 

                                    kwartaalproject (3e collecte 3 november) 

                                    U bent van harte welkom om deze middag bij te wonen.        

                                    Zondag 3 nov. 2019 – 10.00 uur – ds. H.M. Ploeger - dankzondag    

 

 

                                          Orde voor de dienst  

 

Ontvangst met koffie                           Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

 

Aanvangslied:     Lied 276: 1              we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Lied 276: 2 en 3 

 

Inleiding bij deze gemeentezondag 

Kyriëgebed met gezongen: Kyrië, kyrië, kyrië eleison (367d) 

Glorialied:               Psalm 98: 1 en 3 

 

 

 



 

 

Lezing: Romeinen 1: 1 tm 7 uit de Bijbel in Gewone Taal 

Paulus groet de christenen in Rome 

11-7Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome. 

Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij de opdracht 

gegeven om het goede nieuws te vertellen. 

Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. God liet de profeten al over hem vertellen in 

de heilige boeken. Jezus Christus is een nakomeling van David. Zo kwam hij als mens op aarde. En God liet 

zien dat Jezus zijn Zoon is, toen hij hem uit de dood liet opstaan. God gaf hem de hoogste macht, de macht 

van de heilige Geest. Zo werd Jezus Christus onze Heer. 

Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij. God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te 

vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven, en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt 

Jezus Christus alle eer. 

Ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven. Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Nu zijn jullie 

christenen, en God houdt van jullie. 

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.                        

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

 

 

Zingen:                                Lied 885 

Overweging 

Zingen:                       Lied 326 

 

Wensen voor elkaar 

 

Muziek: Ik wens jou door Trinity 

 

Gebeden  

 

Collecten:      1. Nederlands Bijbel Genootschap  2. Kerk 

 

Slotlied (staande):                Lied 425 

 

Zegen, beantwoord met:        Lied 425 

 

 

 

Na de dienst koffie met gebak 

 

 

 

 

 

 

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 
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