
 

Vijftiende jaargang nr. 48                        zondag 08 nov. 2020                              liturgische kleur: groen 

8e zondag van de herfst 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse verbinding via internetadres: 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

Ga naar de website van onze kerk   www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl   en klik op de link: (blauwe regel) 

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  

of kies: https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

Als u de dienst in de kerk wilt bijwonen graag aanmelden bij mw. M. vd Water, tel. 06-22668541 of  

via mail: mvdwater49@gmail.nl   (Vergeet dan uw mondkapje niet.) 

Voorganger: ds. J.S. Dijkhuizen - Bergen 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm     Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Wil Veraar     Koster: EvertJan van de Water 

Zang: Pim en Everdien Liekamm   

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

 Mevr. Schaasberg, Lindelaan 93, 1231 CK Loosdrecht 

Agenda:  Zondag 15 nov. 10.00 uur  mw. ds. T. Verhoeven, classispredikant Utrecht 

Vanwege de scherpere maatregelen en de toenemende voorzichtigheid zal er in de komende weken 

geen koffiedrinken in de kerk zijn op donderdagmorgen. 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Aanvangslied: Psalm 91a: 1  

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen Psalm 91a: 3 

Inleiding op deze viering 

Kyrie en Gloria: Gebed voor de nood van de wereld – aansluitend als loflied bij dankdag: Lied 712 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezing:  Johannes 6: 1 - 15 

1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer 

van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias 

genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, 

omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij 

zieken deed. 3 Jezus ging de berg op, en ging daar met 

zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse 

pesachfeest. 5Toen Jezus om zich heen keek en zag 

dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan 

Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze 

mensen te eten te geven?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus 
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op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou 

gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd 

denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein 

stukje brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, 

Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier 

wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – 

maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 

Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar 

veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 

vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het 

dankgebed uit en verdeelde het brood onder de 

mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als 

ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij 

tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 

stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat 

deden ze en ze vulden twaalf manden met wat 

overgebleven was van de vijf gerstebroden die men 

had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat 

hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de 

profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 15 Jezus 

begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan 

en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok 

hij zich terug op de berg, alleen. 

 

V.: Lof zij U Christus   A.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen: Lied 383: 1, 2, 3 en 5 

 

Verkondiging 

 

Geloofslied: ‘Wij delen het geloof’ – 1 en 3 gezongen, 2 door allen gesproken  

© tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Wij delen met jou 
En met iedereen 
De hoop en liefde van God 
Vijf broden, twee vissen 
De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 
Zo mogen wij delen 
Met handen en hart 
Totdat het een overvloed wordt 
 

3. Wij delen ver weg 
We delen dichtbij 
Éen kerk, één wereld, één God 
Vijf broden, twee vissen 
De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 
Dat wonder voltrekt zich 
Nog iedere dag 
Als delen een deel van ons wordt 
 

  



DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, – steeds afgesloten met Lied 833 -  stil gebed  - “Onze Vader” 

 

Collecten:  1. Adoptieplan  2.. Kerk 

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op 

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03  

 

Slotlied (staande):  tekst Johannes Cornelis de Bruine,  melodie LvdK 467 (ons oude liedboek) 

 

1 O Vader, die de eeuwen kent, die met uw hand de golven temt  

de woede van de oceaan bracht Gij met uw bevel tot staan.  

Wij bidden u, ga met hen mee al wie zich wagen op de zee.  

 

2 O Christus, Gij verhief uw stem en werd door zee en wind herkend.  

Gij die eens over het water liep, bij storm en ontij rustig sliep.  

Wij bidden u, ga met hen mee al wie zich wagen op de zee.  

 

3 O Geest, die d’ overhand verkreeg over de wereld woest en leeg,  

verlos ons van geweld en druk en geef ons vrede en geluk.  

Wij bidden u, ga met hen mee al wie zich wagen op de zee.  

 

4 O Vader, Zoon en Heil’ge Geest, Gij zijt een toevlucht ons geweest;  

en wanneer wij zijn scheep gegaan, ziet Gij ons in genade staan.  

Wij bidden u, ga met hen mee al wie zich wagen op de zee.  

 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prachtig filmpje met de tekst van LvdK lied 467: 1, is met de volgende link op YouTube af te spelen. 

https://youtu.be/d9Vqrm9aMXg 

 

 

 

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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