
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 46                        zondag 20 oktober 2019                           liturgische kleur: groen 

  5e zondag van de herfst 

                                       Voorganger:ds.H. van Veen 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:                       Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Irka Plevier 

Jarigen:   Mw U. Prinsen-de Rooy,Kerkelandenlaan 57,ka.3, 1216 RR Hsum, 

                                   wordt 27 oktober 84 jaar   

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

 Mw R. Doets-Zeldenrijk, Nw Loosdrechtsedijk 42. 

Agenda:       Zondag 27 oktober 2019 - 10.00 uur – ds. H. M. Ploeger, gemeentezondag  

Lied van de week:    Lied 121: 1 en 4 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen                        Moment van stilte 

Zingen:      Psalm 139: 1                                                         we gaan staan 

Votum  en groet                             we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:      Psalm 43: 1 en 3 

Kyriegebed  

Glorialied:   Lied 885  

Gebed om de  Geest  

Zingen:       Lied  938        

 

1e Lezing: Matteus 13: 24 tm 30  

24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als 

met een mens die goed zaad op zijn akker 

uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, 

kwam zijn vijand onkruid tussen het graan 

zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge 

gewas opschoot en vrucht begon te dragen, 

kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De 

knechten kwamen de heer des huizes 

vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad 

op uw akker gezaaid? Waar komt dat 

onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: 

“Dat is het werk van een vijand.” De 

knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij 

er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij 

antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie 

met het onkruid ook het graan lostrekken. 
30Laat beide samen opgroeien tot aan de 

oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, 

tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het 

onkruid, bind het in bundels bij elkaar en 

verbrand het. Breng dan het graan bijeen in 

mijn schuur.’”’ 



 

Zingen: Lied 765: 1, 2 en 3 

 
2e Lezing: Matteus 13: 36 tm 43 

 
36Daarop stuurde hij de mensen weg en 

ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij 

hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis 

van het onkruid op de akker uitleggen?’ 
37Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede 

zaad zaait is de Mensenzoon, 38de akker is 

de wereld, het goede zaad dat zijn de 

kinderen van het koninkrijk; het onkruid 

dat zijn de kinderen van het kwaad, 39de 

vijand die het zaait is de duivel, de oogst 

staat voor de voltooiing van deze wereld en 

de maaiers zijn de engelen. 40Zoals het 

onkruid bijeengebonden wordt en in het 

vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 

voltooiing van deze wereld: 41de 

Mensenzoon zal zijn engelen eropuit 

sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen 

die anderen ten val hebben gebracht en de 

wetten hebben verkracht bijeenbrengen 
42en hen in de vuuroven werpen; daar 

zullen ze jammeren en knarsetanden. 43Dan 

zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk 

van hun Vader stralen als de zon. Laat wie 

oren heeft goed luisteren! 

 

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

 

Zingen: Lied 765: 4, 5 en 6    

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 1009 

 

 

Gebeden - stil gebed – “Onze Vader”  

 

Collecten:   1. Diaconie   2. Kerk 

 

Slotlied (staande):  Lied 939 

 

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

