
 
Vijftiende jaargang nr. 33                         zondag 26 juli 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   6e 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. J.W. Breunese, Leersum 

Ouderling van dienst: Rieks Karssemeijer     Organist:  Olaf Neuhaus 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg      Koster:  Mary Bruinsma 

Zang: Anne Penning en Margriet v.d. Water   Lector:  geen 

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

 Mevr. Sylvia Scherpenzeel, ‘t Heimrijck Nootweg 53-04 - 1231 CR Loosdrecht 

Jarigen: Mevr. H. Plooij – den Hollander, Alewijnlaan 16 – 1231VP  Loosdrecht 

 31 juli wordt zij 80 jaar 

Agenda:  Zondag 02 aug. 10.00 uur – Mw. Ds. E. Aarsen-Schiering, Amsterdam  

Vakantie:   ds. Hillegonda Ploeger is vanaf 21 juli tot en met 24 augustus vanwege vakantie 

afwezig. Mocht u tijdens haar afwezigheid een beroep op een predikant willen 

doen, dan is de scriba, Margriet van de Water, op de hoogte welke predikanten 

beschikbaar zijn. (Bereikbaar per telefoon: 06 - 2266 8541) 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         we gaan staan 

Bemoediging  
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  g. die hemel en aarde heeft gemaakt 

v. die altijd trouw blijft     g. en die zijn Schepping niet loslaat     Amen 

 

Groet  

v. De Heer zij met u       g. zijn Geest in ons midden.  we gaan zitten 

Drempelgebed 

v. Hoor ons aan, eeuwige God!      a. Hoor naar ons bidden! 

v. U, die onze harten aanziet   U, die onze diepten peilt a. Blijf ons niet verborgen! 

v. Wij herkenden U niet,   Wij zochten onszelf:   a. Gij, heer vergeef ons! 

v. Doe ons herleven   en maak ons weer nieuw,   a. Geef ons Uw genade! 

v. Breng ons in het reine   met U en met elkaar; a. Zegen ons met vrede    en laat lichten uw aangezicht 

            Amen 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:mvdwater49@gmail.com


 

Openingslied:  Lied 280: 1,4,5 en 6 – (de vreugde voert ons naar dit huis) 

Inleiding op de dienst 

Kyriëgebed 

Gloria  (gesproken) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Eerste lezing: 1 Koningen 3: 5-12 

Die nacht verscheen de HEER hem daar in een 
droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je 
geven.’ 6 Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, 
mijn vader David, altijd goedgezind geweest, 
omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk 
en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote 
gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu 
op zijn troon zit. 7 U, HEER, mijn God, hebt mij 
als opvolger van mijn vader David als koning 
aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb 
geen ervaring. 8 Ik sta nu voor de taak uw 
uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat 
het niet te tellen is. 9 Schenk uw dienaar een 

opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen 
en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. 
Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over 
dit immense volk van u?’ 10 Het beviel de Heer dat 
Salomo juist hierom vroeg, 11 en hij zei tegen hem: 
‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven 
of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar 
om het vermogen om te luisteren en te 
onderscheiden tussen recht en onrecht – 12 zal ik je 
wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en 
onderscheidingsvermogen schenken dat je 
iedereen vóór jou en na jou overtreft. 

 

Zingen:  Psalm 119: 2 en 60 (Gij hebt ons hart Uw orde opgelegd) 

Tweede lezing: Mattheüs 13: 44-52 
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met 
een schat die verborgen lag in een akker. Iemand 
vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn 
vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had 
en die akker te kopen. 45 Ook is het met het 
koninkrijk van de hemel als met een koopman die 
op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een 
uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 47 

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als 
met een sleepnet dat in een meer werd geworpen 
en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 
48 Toen het net vol was, trok men het op de oever 

en ging men zitten om de goede vis in kuipen te 
doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal 
het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de 
engelen zullen eropuit trekken en de kwaad-
willigen van de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze 
zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen 
jammeren en knarsetanden. 51 Hebben jullie dit 
alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 52 Hij zei 
hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in 
het koninkrijk van de hemel is geworden op een 
huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en 
oude dingen tevoorschijn haalt.’  

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

Zingen:   Lied 765: 1,3,5 en 6 – (Gij hebt met uw brede gebaren) 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 848: 1,2,3,4 en 5 – (Al wat een mens te kennen zoekt) 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  

Collecten:  1e Diaconie  2e Kerk  Geen inzameling in de kerk. 

Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03  

Slotlied:     Lied 313: 1,3 en 5  – (een rijke schat van wijsheid) 

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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