
 

Vijftiende jaargang nr. 35                         zondag 09 aug. 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   8e 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. H. van Veen, Bodegraven  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree      Organist:  Dick Ridder 

Diaken van dienst: JanWillem van de Brink    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: 

 Dhr. en Mevr. D. Hofman, Larixlaan 23, 1231 BL Loosdrecht. 

Jarigen: Mevr. M.L.K. van Driel-Schelke, Berkenlaan 14 – 1231 CE  Loosdrecht. 

12 aug. wordt zij 90 jaar 

 Mevr. F. Stobbe-Verhaag, Hoofdstraat 57– 3971 KB  Driebergen. 

14 aug. wordt zij 89 jaar 

Agenda:  Zondag 16 aug. 10.00 uur – Ds. E. van Katwijk, Nederhorst den Berg 

Vakantie:   ds. Hillegonda Ploeger is van 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 

Lied van Intocht:  Psalm 84: 1, 3, 4 – (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) 

Votum 

Groet            we gaan zitten 

Lied:    Lied 217: 1, 2, 3 – (De dag gaat open voor het woord des Heren) 

Gebed van verootmoediging 

Gloria    Lied 217: 4, 5 

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


DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Lezing van het evangelie – Lucas 24: 13 - 33a 

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op 

weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 

stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken 

met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 
15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, 

kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 
16maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem 

niet herkenden. 17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u 

toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber 

gestemd staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, 

antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in 

Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 

gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 

antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit 

Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in 

de ogen van God en van het hele volk. 20Onze 

hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 

veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in 

de hoop dat hij degene was die Israël zou 

bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag 

sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben 

enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring 

gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf 

gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze 

kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren 

verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een 

paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en 

troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, 

maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen 

hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo 

traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de 

profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al 

dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 

gaan?’ 27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de 

Schriften over hem geschreven stond, en hij begon 

bij Mozes en de Profeten.28Ze naderden het dorp 

waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij 

verder wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij 

hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf 

bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten 

einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 
30Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het 

brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf 

het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en 

herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan 

hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: 

‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons 

sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze 

stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem  

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

 

Zingen   Psalm 43: 3, 4 - (O, Here, God, kom mij bevrijden) 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 939 – (Op U alleen mijn licht, mijn kracht) 

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 905: 1, 3, 4 – (Wie zich door God alleen laat leiden) 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen 
 
Ter informatie: Van de organisatie Kerkomroep.nl kreeg ik (Henk Herbert) het volgende bericht over 2 aug.: 

Om te zorgen dat mensen een uitzending goed kunnen blijven volgen, zijn wij altijd bezig om onze systemen te 
verbeteren. Vorige week zijn er in dat kader enkele security updates uitgevoerd. Ondanks dat de updates goed 
geslaagd zijn, bleek er toch bij enkele kerken nog een fout op te treden rondom het beluisteren van een uitzending. 
Inmiddels is het probleem met het luisteren naar de uitzending opgelost. 
Vanzelfsprekend vinden wij het bijzonder vervelend dat deze fout is opgetreden, zeker gezien de beperkingen die toch 
nog gelden voor het bezoeken van de kerk in verband met het Coronavirus. Daarnaast realiseren wij ons dat het voor 
u als contactpersoon extra vervelend is omdat u er hoogstwaarschijnlijk door de mensen thuis op aangesproken wordt 
en bieden onze excuses aan voor de overlast die u hierdoor ervaren heeft.  

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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