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 Lied van de week: Er is een land (lied 753) 

  

 1. Er is een land van louter licht 

  waar heilgen heersers zijn. 

  Nooit gaat de gouden dag daar dicht 

  in duisternis of pijn. 

  

 2. Daar is het altijd lentetijd, 

  in bloei staat elke plant. 

  Alleen de smalle doodszee scheidt 

  ons van dat zalig land. 

 

 5. Hing niet het wolkendek zo zwart 

  van twijfel om ons heen, 

  wij zouden 't land zien van ons hart, 

  dat 't hemels licht bescheen. 

 

 6. God, laat ons staan als Mozes hier 

  hoog in uw zonneschijn, 

  en geen Jordaan, geen doodsrivier 

  zal scheiding voor ons zijn. 

 

 

 

  Welkom door ouderling van dienst 

 

  Moment van stilte 
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  Aanvangslied: De vreugde voert ons naar dit huis  

   

     (lied 280) (staande)    

       

  1. De vreugde voert ons naar dit huis 

    waar ’t woord aan ons geschiedt. 

    God roept zijn naam over ons uit 

    en wekt in ons het lied.  

 

 2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

   de stormen heeft doorstaan, 

  waar nog de wolk gebeden hangt 

  van wie zijn voorgegaan, 

 

   3. dit huis, dat alle sporen draagt 

  van wie maar mensen zijn, 

  de pijler die het alles schraagt, 

  wilt Gij die voor ons zijn? 

 

 

  Bemoediging en groet      - we gaan zitten - 

  Drempelgebed 

 

 

  We zingen 

 

   4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

  de hemel opengaat, 

  waar Gij ons met uw eng’len troost, 

  waar Gij U vinden laat? 

 

   7.  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

  maar blijven zal de kracht 

  die wie hier schuilen verder leidt 

  tot alles is volbracht.              
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Gebed om ontferming, 

 na de woorden `daarom roepen wij tot U’ zingen we: 

 

 

 

 

 

 

 Zingen: Groot is uw trouw, o Heer (lied 885) 

  

 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

  Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

  die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

  

 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

 iedere morgen aan mij weer betoond. 

 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

    2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  

 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

 iedere morgen aan mij weer betoond. 

 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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 Gedachtenis 

 Vandaag gedenken wij hen die gestorven zijn in onze kring. 

 Wij noemen hun naam, waarmee hij of zij zich gekend weet  

 bij God en de mensen:                (we gaan staan) 

 

Johannes Peter van de Bunt 

1 maart 1937 - 23 november 2018 

 

Anky Cornelia Nahuisen - Nobel 

27 juli 1927 - 29 november 2018 

 

Lammy Greif - Mantel 

6 augustus 1937 - 7 december 2018 

 

Geertje van de Meent 

29 juli 1924 - 7 februari 2019 

 

Carl Gerard Jan Greif 

22 juni 1936 - 9 februari 2019 

 

Gijsbertje Hitzerd - van den Dolder 

6 oktober 1925 - 10 februari 2019 

 

Hendrik van Doornik 

6 oktober 1944 - 14 februari 2019 

 

Orsellie van Henten - Terpstra 

17 juni 1938 - 24 september 2019 

 

Petronella Jolanda Olie - Westenberg 

7 juli 1937 - 13 oktober 2019 

 

Jacoba Snijders - van den Engel 

12 april 1921 - 14 oktober 2019 

 

Neeltje van de Bunt – Plooij 

22 mei 1931 - 19 oktober 2019 

 

en al die mensen die ons zijn voorgegaan, 

die wij in ons hart meedragen, 

en de mensen, van wie de namen  

verwaaiden in de wind. 
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We zingen: Heer, herinner U de namen ( lied 730) 

 

 

  Heer, herinner u de namen,  

  ieder die gestorven is.  

  Zie ons aan zoals wij kwamen  

  uit de diepte, het verlies  

  van de mensen, die wij dragen  

  op de lippen, in ons hart,  

  die wij missen sinds de dagen,  

  dat de dood ons huis verwart.   

       (we gaan zitten) 
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Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Lezing: 1 Tessalonicenzen 4 : 13 - 18 

 

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over 

de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop 

hebben.14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is 

opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de 

doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij 

zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven 

tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval 

voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel 

zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal 

de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden 

die Christus toebehoren opstaan,17 en daarna zullen wij, die nog 

in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd 

en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd 

bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 

 

 

 

 Zingen: Eens als de bazuinen (lied 769) 

 

 1. Eens, als de bazuinen klinken 

  uit de hoogte, links en rechts, 

  duizend stemmen ons omringen, 

  ja en amen wordt gezegd, 

  rest er niets meer dan te zingen, - 

  Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

 5. Mensen, komt uw lot te boven, 

  wacht na dit een ander uur, 

  gij moet op het wonder hopen 

  dat gij oplaait als een vuur, 

  want de Geest zal ons bestoken, 

  nieuw wordt alle creatuur. 
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Evangelielezing: Lucas 21 : 25 - 33 

 

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, 

en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het 

gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden 

onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, 

want de hemelse machten zullen wankelen.27 Maar dan zullen ze 

op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en 

grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je 

dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 
29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom 

en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat 

de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer 

je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij 

is. 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen 

zijn wanneer dit alles gebeurt.33 Hemel en aarde zullen 

verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.  

 

V: Zo spreekt de Heer  allen: wij danken God 

 

 

Zingen : Zal er ooit een dag van vrede zijn (lied 462) 

 

 1. Zal er ooit een dag van vrede, 

  zal er ooit bevrijding zijn 

  voor wie worden doodgezwegen 

  levenslang gebroken zijn? 

 

4.  Zie de sterren aan de hemel 

 waar het duister van de nacht 

 door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 

 die de boom des levens is. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 
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 Overweging 

 

 

We zingen: Wie in de schaduw Gods (lied 91 b) 

 

  

  

  2. Engelen zendt Hij alle dagen  

  om jou tot vaste gids te zijn. 

  Zij zullen je op handen dragen  

  door een woestijn van hoop en pijn. 

  Geen bange nacht zal je doen beven, 

  geen ziekte waar een mens van breekt. 

  Lengte van leven zal God geven,  

  rust aan de oever van een beek. 

 

 3. Geen duister zal je overvallen,  

  er is een licht dat eeuwig brandt. 

  Duizenden doden kunnen vallen, - 

  jij blijft geschreven in Gods hand. 

  God is een schild voor zijn getrouwen,  

  die leven van geloof alleen. 

  Hij zal een nieuwe hemel bouwen  

  van liefde om hun tranen heen. 
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 Dienst van de gebeden 

 dankgebed en voorbeden 

 stil gebed 

 gezamenlijk gebeden Onze Vader 

  

  Onze Vader die in de hemelen zijt, 

  uw naam worde geheiligd; 

  uw Koninkrijk kome; 

  uw wil geschiede, 

  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

  Geef ons heden ons dagelijks brood; 

  en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

  en leid ons niet in verzoeking, 

  maar verlos ons van den boze. 

  Want van U is het Koninkrijk 

  en de kracht en de heerlijkheid 

  tot in eeuwigheid. Amen. 
 

 

 

 

Inzameling van de gaven 

 

    1e Diaconie  2e Kerk 
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Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (416) (staande) 

 

 1. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  jou nabij op al je wegen, 

  met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  bij gevaar, in bange tijden, 

  over jou zijn vleugels spreiden. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  in zijn liefde je bewaren, 

  in de dood je leven sparen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

  in zijn Naam elkaar begroeten. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

 

Zegen  

 met gezongen Amen 
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Veertiende jaargang nr. 51  zondag 24 nov. 2019 liturgische kleur: wit 
 

Eeuwigheidszondag - Laatste Zondag van het kerkelijk jaar 

 
Voorganger Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water 

Diaken: Ati Valkenburg 

Koster: Mary Bruinsma 

Organist: Dick Ridder 

Lector: Nella IJperlaan 

     

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: Mw. Thea van de Bunt- Lamme, Van Mierislaan 26 

1231 AJ Loosdrecht. 

 In de afgelopen week zijn er bloemen bezorgd bij Janneke van 
Vulpen en Hans Verschuren, zij waren 18 november 25 jarig 
getrouwd. 

 Ook zijn er bloemen bezorgd bij Bianca van Kooi en Ferdinand 
Mol, zij zijn 24 november 25 jaar getrouwd. 

Jarigen: Mw. C. Brouwer, Schakel 144 Loosdrecht. 
 Zij hoopt 30 nov. 91 jaar te worden. 

Agenda: Zondag 1 december – 1e advent 

 Ds. Hillegonda Ploeger  

Medeleven: Mw. R. Hofman (Larixlaan) verblijft in de Beukenhof na een 

schouderoperatie in ziekenhuis Tergooi. 

 
 

 

 
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

