
 

Vijftiende jaargang nr. 40                      zondag 13 september 2020                  liturgische kleur: groen 

                                                                     13e 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.F. de Oude  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree                       Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Gerard  Veraar        Koster: Hans Veraar 

Zang: Margriet van de Water en Anne Penning     

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

hr en mevr  W. de Lange-Plooy, Acacialaan 14 

Jarigen: Mw.  G.J. van der Poel, Lijsterbeslaan  27, wordt 19 september 81 jaar  

Agenda:  Zondag 20 sept. 10.00 uur – Ds. H.M. Ploeger 

Donderdag 17 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”. 

Zaterdag 19 en zondag 20 sept van 11.00 tm 17.30 uur wordt de jaarlijkse kunstronde  gehouden op 20 locaties. 
Van  Maarssen tot Vreeland en van Kortenhoef tot Loosdrecht. In onze kerk zullen schilderijen van Sia Thijs-Vissers   

tentoongesteld worden.  Voor meer informatie:  www.kunstronde.nl    Vecht en plassengebied. 

                                                 Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen                                                                

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

Lied van intocht:  Psalm 91A: 1                                                                                 we gaan staan 

Stilte – moment van inkeer 

Bemoediging en Groet : 

V:  De Heer zij met U                                 G: ook met U zij de Heer  

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer      G: die hemel en aarde gemaakt heeft.     
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Drempelgebed:    

V: O God, keer U naar ons  toe      G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 

V: Laat  ons Heer uw liefde zien    G: en geef ons uw heil. 

V: o Heer, hoor ons gebed             G: en laat ons geroep tot U komen.   Amen       we gaan zitten 

 

Lied:           Psalm: 91A: 3 

Sa Kyriegebed 

Lied van Gloria  150 A : 1 en 4  

Gebed om de Geest 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing – Exodus  20 : 1 - 21 

20   1.Toen sprak God deze woorden: 

2. Ik .ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd. 

3.Vereer naast mij geen andere goden.  4. Maak geen 

godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de 

hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in 

het water onder de aarde.  

5.Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want 

ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. 

Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, 

en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij 

haten.6.maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, 

bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 

7.Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want 

wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8.Houd 

de sabbat in ere, het is een heilige dag.9. Zes dagen lang 

kunt u werken en al uw arbeid verrichten,10.maar de 

zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, 

uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor 

uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor 

uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad 

wonen.11. Want in zes dagen heeft de HEER  de hemel 

en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en 

op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de 

sabbat gezegend en heilig verklaard. 12.Toon eerbied 

voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met 

een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven 

zal.13. Pleeg geen moord. 14. Pleeg geen overspel. 

15. Steel niet. 16.Leg over een ander geen vals getuigenis 

af. 17.Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en 

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn 

rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. 18. 

Heel het volk was getuige van de donderslagen en 

lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die 

uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, 

en ze bleven op grote afstand staan.19. Ze zeiden tegen 

Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. 

Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven 

we.’ 20. Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God 

is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag 

voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ 21. En 

terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes 

naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

Lied: 320:  2 en 4 

Overdenking 

Meditatief Orgelspel 

 

Lied: 454: 1,2 en 5 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed – gezamenlijk “Onze Vader”  

 

Collecten:  1e Bloemengroet     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 425 

Wegzending en  Zegen -  met gesproken   “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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