
 

Vijftiende jaargang nr. 34                         zondag 02 aug. 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   7e 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: Mw. Ds. E. Aarsen-Schiering, Amsterdam  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree      Organist:  Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst: Gerard Veraar      Koster:  Mary Bruinsma 

Zang: Ati Valkenburg en JanWillem van de Brink   Lector:  geen 

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

 Mevr. H. Plooij - Den Hollander, Alewijnlaan 16 - 1231 VP Loosdrecht 

Jarigen: Dhr. D. Hofman, Larixlaan 23 – 1231BL  Loosdrecht. 4 aug. wordt hij 96 jaar 

 Dhr. L. Manten, Nootweg 23 – 1231CP  Loosdrecht. 6 aug. Wordt hij 82 jaar 

Agenda:  Zondag 09 aug. 10.00 uur – Ds. H. van Veen, Bodegraven 

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 

Openingslied:  Lied 601: 1,2 en 3 – (Licht dat ons aanstoot in de morgen) 

Votum 

Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Lied:  Psalm 25: 1 en 2,2 280: 1,4,5 en 6 – (De vreugde voert ons naar dit huis) 

Thema: De Barmhartige Vader 

Kyriëgebed 

Gloria    Lied 305: 1,2 en 3 – (Alle eer en alle glorie) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing van het evangelie – Lucas 15: 11 - 32 

11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 
12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, 

geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht 

heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder 

hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste 

zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar 

hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen 

verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd 

dat land getroffen door een zware hongersnood, en 

begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij 

een van de inwoners van dat land, die hem op het 

veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn 

maag willen vullen met de peulen die de varkens 

te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen 

kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van 

mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom 

hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader 

gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb 

gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het 

niet meer waard uw zoon genoemd te worden; 

behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij 

vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij 

kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel 

hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn 

zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de 

hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw 

zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei 

tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste 

gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan 

zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het 

gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en 

feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en 

is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is 

teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 

25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar 

huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en 

gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en 

vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei 

tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw 

vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij 

hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij 

werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, 

maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem 

te bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al 

jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u 

ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en 

u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om 

met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die 

zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen 

heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem 

het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen 

hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles 

wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch 

niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je 

broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij 

was verloren en is teruggevonden.”’ 

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

 

Preek 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen:   Lied 538: 1 en 3 – (Een mens te zijn op aarde) 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - 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 418: 1,3 en 3  – (God schenk ons de kracht) 

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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