
 

Vijftiende jaargang nr. 36                         zondag 16 aug. 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   9e 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. E. van Katwijk, Nederhorst den Berg  

Ouderling van dienst: Rieks Karssemeijer    Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg     Koster: Mary Bruinsma 

Zang: Ati Valkenburg en Anne Penning   Lector: geen 

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

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

Agenda:  Zondag 23 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 

Gedachtenis - Trudi van Doornik  -  Naamkaars  -  Gedachtenislied: Lied 247: 1 en 3 (Blijf mij nabij,) 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING       we gaan staan 

Bemoediging en Groet           we gaan zitten 

Lied:  Lied 287: 1,2 en 5 – (Rond het licht dat leven doet) 

Kyrie / Gebed voor de nood van de wereld 

Gloria    Lied 146c: 1,4,5 en 6 – (Alles wat adem heeft love de Here) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Schriftlezing – Genesis 1: 1 t/m 25 
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De 

aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over 

de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 

water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was 

licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij 

scheidde het licht van de duisternis; 
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5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij 

nacht. Het werd avond en het werd morgen. De 

eerste dag.  6 God zei: ‘Er moet midden in het water 

een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar 

scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God maakte het 

gewelf en scheidde het water onder het gewelf van 

het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. 

Het werd avond en het werd morgen. De tweede 

dag. 9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar 

één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ 

En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, 

het samengestroomde water noemde hij zee. En God 

zag dat het goed was. 11 God zei: ‘Overal op aarde 

moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten 

en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad 

erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong 

groen voort: allerlei zaadvormende planten en 

allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. 

En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en 

het werd morgen. De derde dag. 14 God zei: ‘Er 

moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de 

dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de 

seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze 

moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om 

licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.  

16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om 

over de dag te heersen, het kleinere om over de 

nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze 

aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 
18 om te heersen over de dag en de nacht en om het 

licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat 

het goed was. 19 Het werd avond en het werd 

morgen. De vierde dag. 20 God zei: ‘Het water moet 

wemelen van levende wezens, en boven de aarde, 

langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’  
21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten 

levende wezens waarvan het water wemelt en 

krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag 

dat het goed was. 22 God zegende ze met de 

woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul 

het water van de zee. En ook de vogels moeten 

talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond 

en het werd morgen. De vijfde dag. 24 God zei: ‘De 

aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: 

vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo 

gebeurde het. 25 God maakte alle soorten in het wild 

levende dieren, al het vee en alles wat op de 

aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed 

was. 

Zingen   Lied 162: 1,2 en 3 - (In het begin lag de aarde verloren) 

Vervolg lezing – Genesis 1:26 tot Genesis 2: 3 
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons 

evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee en de 

vogels van de hemel, over het vee, over de hele 

aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’  
27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen 

en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, 

bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers 

over de vissen van de zee, over de vogels van de 

hemel en over alle dieren die op de aarde 

rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie 

alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de 

aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die 

in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan 

de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef 

ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde 

het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en 

zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het 

werd morgen. De zesde dag.  

2: 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun 

rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn 

werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat 

hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en 

verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van 

heel zijn scheppingswerk. 

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

Zingen:   Lied 162: 4,5 en 6 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 513 – (God heeft het eerste woord) 

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 984 – (Gezegend die de wereld schept,) 

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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