
 
Vijftiende jaargang nr. 30                          zondag 28  juni  2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   2e zondag van de zomer  

 

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl. 

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  

Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl   U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen 

hoeft niet.  Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. We raden u aan om op tijd 

verbinding te maken. Lukt het niet om rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst 

terugluisteren. 

 

Algemeen: Op onze website: 
www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
 Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente   wachtwoord = 1231KM55 
 Hebt u een e-mailadres?  Stuur dan een mailtje naar: 
mvdwater49@gmail.com  Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

                                               Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet                           Organist:   Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst:      Jan Willem v.d. Brink                      Koster:      Dick Ridder 

Zang:  Margriet v.d. Water en Ati Valkenburg            Lector:      geen 

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

 Dhr. en Mevr. J. Swart - I. de Bruin, Jhr. Van Sypesteynlaan  57, 1231 XM 

Agenda:                      Donderdag 2 juli - Koffiedrinken in de kerk: 

Iedere donderdagmorgen is de kerk open voor een ontmoeting met elkaar.  Ds. Hillegonda Ploeger is in 

de kerk aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur. Mocht u het fijn vinden om (weer) met een paar 

gemeenteleden koffie te drinken, dan bent u van harte welkom. En dat alles gebeurt natuurlijk met 

inachtneming van de ‘corona-regels”.    

  Zondag 5 juli 10.00 uur – ds. A. de Boer, Utrecht  

 

 

                                          Orde voor de dienst  

Welkom en mededelingen                       

Moment van stilte  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 146: 1                   we gaan staan 

Bemoediging en groet                            we gaan zitten

Drempelgebed                                                                                                                   

Zingen:    Psalm 146: 3  

Gebed om ontferming met Kyrie, Kyrie Kyrie eleison (lied 367d) 

Zingen:  713: 1, 2 en 5 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Mattheüs 10: 16-33

16Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder 

de wolven. Wees dus scherpzinnig als een 

slang, maar behoud de onschuld van een 

duif. 17Pas op voor de mensen, want ze zullen je 

voor het gerecht brengen en je geselen in hun 

synagogen. 18Jullie zullen omwille van mij 

worden voorgeleid aan gouverneurs en 

koningen, en een getuigenis moeten afleggen 

ten overstaan van hen en de 

heidenen. 19Wanneer ze je uitleveren, vraag je 

dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat 

je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal 

je op dat moment worden ingegeven. 20Jullie 

zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is 

de Geest van jullie Vader die in jullie 

spreekt. 21De ene broer zal de andere uitleveren 

om hem te laten doden, en vaders zullen 

hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen 

zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten 

terechtstellen. 22Jullie zullen door iedereen 

worden gehaat omwille van mijn naam; maar 

wie standhoudt tot het einde zal worden 

gered. 23Wanneer ze jullie vervolgen in de ene 

stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker 

jullie: voor je in elke stad van Israël bent 

geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn. 
24Een leerling staat niet boven zijn leermeester 

en een slaaf niet boven zijn heer.               

25Een leerling moet er genoegen mee nemen te 

worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn 

heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul 

genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn 

huisgenoten wel niet uitmaken? 26Wees dus niet 

bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet 

onthuld zal worden en niets is geheim dat niet 

bekend zal worden. 27Wat ik jullie in het duister 

zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat 

jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat 

van de daken. 28Wees niet bang voor hen die 

wel het lichaam maar niet de ziel kunnen 

doden. Wees liever bang voor hem die in staat 

is én ziel én lichaam om te laten komen in de 

Gehenna. 29Wat kosten twee mussen? Zo goed 

als niets. Maar er valt er niet één dood neer als 

jullie Vader het niet wil. 30Bij jullie zijn zelfs alle 

haren op je hoofd geteld. 31Wees dus niet bang, 

jullie zijn meer waard dan een hele zwerm 

mussen. 32Iedereen die mij zal erkennen bij de 

mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in 

de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de 

mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader 

inde hemel.  

 

 

V: Lof zij U, Christus   A: In eeuwigheid, Am

Zingen:     Lied 722 

Verkondiging 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  

Collecten:    1e Diaconie      2e Kerk   

(Uw bijdragen kunt U overmaken  onder vermelding van bestemming op diakonierekening: NL48 RABO 

0304 6952 03 ) 

Slotlied:       Lied 422 

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 
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