
 

Vijftiende jaargang nr. 37                         zondag 23 aug. 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   10e 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.J. van Katwijk, Nederhorst den Berg  

Ouderling van dienst: Pim Liekamm      Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Jan Willem v.d. Brink    Koster: EvertJan v.d. Water 

Zang: Everdien en Pim Liekamm    Lector: geen 

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

 Mevr. Frieda Veraar, Jol 23, 1231 TR Loosdrecht. 

Agenda:  Zondag 30 aug. 10.00 uur – Ds. Hillegonda Ploeger 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

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

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Lied:  Lied 280: 5 en 7 

Kyrie / Gebed voor de nood van de wereld 

Gloria    Lied 304 - (Zing van de Vader ………) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 
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Schriftlezing – Genesis 2: 4 t/m 25 

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. 

Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 

De tuin van Eden 

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel 

maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele 

struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want 

God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de 

aarde, en er waren geen mensen om het land te 

bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde 

opwelde en de aardbodem overal bevloeide.  
7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde 

hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in 

de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 8 God, 

de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan 

en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 
9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er 

aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het 

midden van de tuin stonden de levensboom en de 

boom van de kennis van goed en kwaad. 

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin 

bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote 

stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om 

heel Chawila heen, het land waar goud gevonden 

wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er 

is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier 

heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De 

derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van 

Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat. 

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin 

van Eden, om die te bewerken en erover te waken.  
16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen 

in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van 

de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan 

eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 

18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de 

mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die 

bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het 

wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die 

bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou 

geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo 

zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, 

aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond 

geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de 

HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl 

de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij 

vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij 

bij de mens had weggenomen, bouwde God, de 

HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.  
23 Toen riep de mens uit: 

‘Eindelijk een gelijk aan mij, 

mijn eigen gebeente, 

mijn eigen vlees, 

een die zal heten: vrouw, 

een uit een man gebouwd.’ 

24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn 

vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met 

wie hij één van lichaam wordt. 

2 5Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, 

maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 
 

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

 

Zingen   Lied 847: - (Mijn leven is een splinter aan de tijd) 

 

Verkondiging 

 

Zingen:   Lied 685 – (Geest van God, zo vol van liefde) 

 

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 – (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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