
 

Orde voor de oecumenische dienst 

in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 

op zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons 
 
 
 
 
 
 
voorgangers:  Diaken Randy Simileer en Ds. Hillegonda Ploeger 

 

organist:  Dick Ridder 
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Welkom 
 
Moment van stilte 

      

Aanvangslied: Jezus roep hier mensen samen (NLB 975) 

       (staande) 

 

 
 
2. Jezus roept ons te belijden,  

Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald. 

 
 
Bemoediging en groet            (we gaan zitten) 

Drempelgebed  
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3.  Jezus roept ons tot de ander,  
 zo verschillend als wij zijn,  
 ras of huidskleur, rangen, standen -  
 Jezus trekt geen scheidingslijn.  
 Ga met vrienden en met vreemden,  
 ga met mensen, groot en klein,  
 ga met zaligen en zoekers,  
 die op zoek naar waarheid zijn.  

Inleiding 
 
Aanroeping van de Heilige Geest 
v  Samen met de christenen van Malta 
 roepen we de heilige Geest aan. Geest van liefde,  
 kom over deze gemeenschap en woon onder ons. 
A Kom, heilige Geest!  
v  Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder christenen.   
A Kom, heilige Geest!  
v  Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen.   
A Kom, heilige Geest!  
v  Geest van meeleven, doe in ons een houding groeien van 
 respect tegenover allen die wij ontmoeten.  
A Kom, heilige Geest!  
v  Geest van hoop, help ons alles los te laten wat  onze zoektocht naar 
 eenheid hindert.  
A Kom, heilige Geest!  

Gebed om vergeving en verzoening  
 
  met gezongen Kyrie, Kyrie, kyrie eleison  
 
       (NLB 367d) 
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Glorialied: Laat ons de Heer lofzingen (NLB 864/GvL629) 
 

  
 
 

4.Daarom dan niet versagen,  5.Daarom lof zij de Here, 
maar moedig verder gaan!  in wie ons heil bestaat, 
De Heer doet redding dagen,  Hem die ons toe wou keren 
Hij trok uw lot zich aan.   zijn liefelijk gelaat. 
Wie lijdt, - God zal het merken,  Hij moge ons behoeden, 
't is alles Hem bekend;   elkander toegewijd, 
Hij zal zijn kindren sterken  en schenke ons al 't goede 
met woord en sacrament.  nu en in eeuwigheid. 
 
 
 
Dienst van het woord 
 
 L:  We luisteren naar het Woord van de levende God. 

 Vader in de hemel, open ons hart en onze geest 
 voor uw Woord  

 A:  Uw woorden zijn geest en leven!  
 L: Maak dat wij toegroeien naar elkaar, in eenheid 

 en liefde.  
A:  Uw woord is een lamp voor onze voet! 
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Lezing: Handelingen 27 : 18 – 28 : 10 
 

Zeereis naar Italië en schipbreuk  
18 Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een 
deel van de lading overboord gooiden, 19 en de dag daarna wierpen ze 
zelfs de scheepsuitrusting in zee. 20 Dagenlang waren de zon noch de 
sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten 
slotte elke hoop op redding verloren. 21 Al geruime tijd had niemand aan 
boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: 
‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan 
waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets 
verloren gegaan. 22 Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want 
niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. 23 
De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God 
aan wie ik toebehoor en die ik dien. 24 Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, 
je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn 
goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” 25 Houd dus 
moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal 
gaan als me gezegd is. 26 We zullen stranden op een of ander eiland.’ 
27 Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de 
Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat 
we land naderden. 28 Ze gooiden het dieplood uit en peilden twintig 
vadem, en na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit 
en peilden toen vijftien vadem. 29 Uit angst om op een klip te lopen, 
wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag 
mocht worden. 30 Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en 
de sloep te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden 
uitbrengen, 31 zei Paulus tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet 
aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered.’ 32 Daarop kapten de 
soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. 33 Kort 
voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te 
eten. Hij zei: ‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar 
iets gegeten te hebben. 34 Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat 
zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal een haar worden 
gekrenkt.’ 35 Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte 
God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. 36 Dat 
gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. 37 In totaal waren we 
met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. 38 Nadat iedereen 
genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan 
overboord te gooien. 39 Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, 
maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen 
om het schip daar aan de grond te zetten. 40 Ze maakten de ankers los 
en gaven ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg 
waarmee het dubbelroer vastzat. Toen hesen ze het voorzeil en hielden 
voor de wind aan op het strand. 41 Ze stootten echter op een zandbank, 
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en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te 
zitten, en door het geweld van de golven begon de achtersteven te 
breken. 42 De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te doden, 
zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. 43 Maar de centurio, 
die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat 
eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om 
aan land te gaan 44 en daarna de anderen, op planken of stukken 
wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal. 
 
Verblijf op Malta 28: 1  
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het 
eiland Malta heette. 2 De plaatselijke bevolking gedroeg zich 
buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan 
omdat het was gaan regenen en het koud was. 3 Paulus sprokkelde een 
grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er 
een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. 4 Toen de 
Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: 
‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè 
wil niet dat hij blijft leven.’ 5 Paulus schudde de slang echter van zich af 
in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. 6 De Maltezers verwachtten dat 
zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar 
toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, 
veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.  
7 Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de 
gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen 
en onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij. 8 Het geval wilde dat 
de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en 
buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen 
op en genas hem. 9 Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland 
naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. 10 Ze overlaadden ons 
met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig 
hadden. 

   
 L: Dit is het Woord van de Heer. 

 
A: Wij danken God die ons redt en geneest. 
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 We zingen: Psalm 107 : 1, 11, 13 en 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.Die langs Gods oceanen 13.Hun vege levens spaart Hij, 

trotseren wind en vloed de golven maakt Hij stil. 
om zich een weg te banen Het stormgeweld bedaart Hij, 
de welvaart tegemoet, - het voegt zich naar zijn wil. 
Hij hief zijn stem en riep,  Scheepsvolk, heradem weer, 
toen steigerden de golven, gij kunt aan rust u laven 
het water zwart en diep en dankt nu God den Heer, 
heeft al hun moed bedolven. Hij leidt u naar de haven. 
 

15.Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 



8 

Evangelielezing uit Marcus 16 vers 14 - 20  
 

Na de opstanding  
 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten 

waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, 
omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die 
hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 
En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan 
ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en 
gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal 
worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn 
gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: 
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen 
spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze 
slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat 
hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken 
door hun de handen op te leggen.’ 19 Nadat hij dit tegen hen 
had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen 
en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij 
gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De 
Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij 
met de tekenen die ermee gepaard gingen.  

 
 L:  Dit is het woord van de Heer  
 A: Lof zij U, Heer Jezus Christus; U bent het goede nieuws!  

Zingen:  

  
 
 
 
Overweging 
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Zingen: Zoekend naar licht (NLB 1005) 

  

 

 
2.  Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
 zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
 Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
 zo wordt uw stem gehoord. Refrein 
 
3.  Zoekend naar brood lijden zij honger, 
 zoekend naar water lijden zij dorst. 
 Maak ons uw brood, breek voor ons allen, 
 U bent de vredevorst. Refrein 
 
4.  Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
 zoekend naar warmte zijn velen koud. 
 Maak ons een huis van levende stenen, 
 schuilplaats voor U gebouwd. Refrein 
 
5.  Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven, 
 voor zoveel leed, zoveel gemis. 
 Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
 totdat uw rijk hier is! Refrein 
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Samen belijden  
Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet, 
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt, 
een kerk waar ieder heilig is en in gebreke blijft, 
 
Een kerk die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag 
werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn, 
een kerk die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een Tafel bereidt voor allen 
die zich tot Jezus Christus bekennen, 
Jezus, die niet heerst maar dient. 
  
Ik geloof in een kerk 
waar recht gedaan wordt aan allen 
en de kwetsbare mensen worden geholpen en gered 
een kerk  die op uittocht is uit het land van slavernij 
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen, 
die niet wegloopt voor de problemen in de wereld 
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 
Dat geloven wij, Amen 

Dankgebed en voorbeden, gebed in stilte 

Na de woorden ‘zo bidden wij’  bidden we gezamenlijk:  
Verhoor ons gebed om vertrouwen en kracht 

Afgesloten met het gezamenlijk bidden van 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. 

Vredegroet – we wensen elkaar de vrede van Christus 

Inzameling van de gaven 
  1

e
 bestemd voor de Raad van Kerken 

  2
e
 bestemd voor de kerk 
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Slotlied: Wonen overal nergens thuis  (NLB419, GvL 551) 

 

 
 
2.Wonen overal nergens thuis, 
handel en wandel en huis na huis. 
Loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan, 
mensen veel geluk. 
 
3.Wonen overal nergens thuis, 
aarde mijn hemel, mijn vadershuis. 
Stijgende sterren, de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan, 
mensen veel geluk. 
 

 
 
Wegzending en zegen – gezongen Amen 
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        Vijftiende jaargang nr. 9                                             zondag 26 januari 2020  
                                                     liturgische kleur: groen 

 

Ouderling van dienst: Henk Herbert  Diaken:     Wil Veraar 

 

Koster:  Mary Bruinsma 

 

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

naar: Fam. Ploeger, van Mierislaan 25 1231AJ Loosdrecht, zij 
waren jl. 18 januari 40 jaar getrouwd. 

Agenda: Zondag 02 februari 10.00 uur: Ds. Hillegonda Ploeger. 

 dinsdag 28 januari: 19.45 uur in het wijkgebouw (Eikenlaan 
17a) lezing over Etty Hillesum door Denise de Costa (zie ook 
Mededelingenblad blz. 8) 

  
 Ontmoetingsbijeenkomsten 

In de maand februari zullen ontmoetingsbijenkomsten 
gehouden worden. 

 U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. 
 De bijeenkomsten zijn op: 
 maandag 3 februari om 14.30 uur in de kerk 
 dinsdag 4 februari om 20.00 uur in de kerk 
 maandag 10 februari om 14.30 uur bij fam. Hansma in de 

Emtinckhof. 
 U kunt zich aanmelden bij Liesbeth Visscher, tel. 582 49 38 

of  lkarsemeijer@kpnmail.nl 

 

Jarigen: Mevr. H. Reijmerink – Versteeg, Diependaalselaan 339 Flat 4 
1216 GE Hilversum  Zij hoopt 27 januari 84 jaar te worden. 

 

Mevr. B.J.N.A.M. Lagrouw – Schipper,Schakel 25 1231 ST 
Loosdrecht Zij hoopt 31 januari 82 jaar te worden. 

 

 

 

 

 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: 
Henk Herbert 035-5823640Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk 
woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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