
 

Vijftiende jaargang nr. 39                         zondag 06 sept. 2020                              liturgische kleur: groen 
                                                                   12e 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. 

 

Ook kunt u de dienst meebeleven via en een rechtstreekse video verbinding. De beelden worden uitgezonden op 

het internetadres: gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu of ga naar de website van onze kerk en klik op 

de link. Op dit moment kunnen de beelden nog niet worden teruggekeken, het is dus alleen een live uitzending. 

Op korte termijn zal het terugkijken wel mogelijk zijn. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 

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. A. deBoer - Utrecht  

Ouderling van dienst: Margriet van de water    Organist: Olaf Neuhaus 

Diaken van dienst: Wil Veraar      Koster: EvertJan v.d. Water 

Zang: Margriet van de Water     Lector: geen 

 en Ati Valkenburg   

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

Mevr. E. Van de Bunt - van den Dolder, Eikenlaan 51  app. 146, 1231 BG Loosdrecht 

Jarigen: Geen. 

Agenda:  Zondag 13 sept. 10.00 uur – Ds. A. de Oude - Loosdrecht 

Donderdag 10 september : 10.00 uur tot 12.00 uur is de kerk weer open om bij een 

kopje koffie elkaar te ontmoeten. En dat alles gebeurt natuurlijk met inachtneming van 

de ‘corona-regels”.  

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

AanvangsLied: Lied 146c: 1 en 2 

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

 

Zingen   Lied: 146c: 7 

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


Drempelgebed 

 

 Glorialied       Lied: 864: 1 en 2 

Sa  

 Samenvatting van de wet Marcus 12, 29-31 

 

 Gebed om verlichting door de Heilige Geest  

 

Zingen   Lied:681 (2x) 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing – Mattheüs 18 : 15 t/m 20 
15Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze 

luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, 

zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17Als ze naar hen niet 

luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan 

zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 18Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal 

ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19Ik 

verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal 

mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, 

ben ik in hun midden.’
 

Romeinen 12: 1-2  9-21 

 

 

121Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en 

God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U moet uzelf niet 

aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van 

u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 
 

9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de 

innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, 

maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig 

wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees 

gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet 

met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga 

niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te 

doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen 

wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 

‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, 

als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet 

overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 V: Lof zij U, Christus  A: In eeuwigheid, Amen 

Zingen   Lied: 971 

Overweging 

Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed – gezamenlijk 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 969 

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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