
 

Vijftiende jaargang nr. 41                    zondag 20 september 2020                  liturgische kleur: groen 

                                                                     1e zondag van de herfst  

 

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 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.H.M. Ploeger  

Ouderling van dienst:   Arma vd Vliet                       Organist: Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst:       Gerard  Veraar        Koster: Mary Bruinsma 

Zang:                           Pim en Everdien Liekamm     

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

                                   Mw. T vd Bunt-Lamme, van Mierislaan 26 

Jarigen:                      Mw. H.de Waard-Hamming, Eikenlaan 51, app 328, wordt 27 september 86 jaar  

Agenda:                      Zondag 27 sept.10.00 uur - Ds.H.M.Ploeger- vredeszondag (geen oecumenische dienst) 

Donderdag 24 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:  Psalm 93: 1 en 2  - de Heer is koning, Hij regeert altijd                                                                                  

Bemoediging en Groet                                                                                                                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

Lied:        Psalm 93:  3 en 4 

Sa Gebed om ontferming met gezongen: Kyrie. Kyrie, kyrie eleison ( lied 367d) 

Loflied:        Lied  653 : 1, 3 en 7  - U kennen, uit en tot U leven   

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
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Schriftlezing – Psalm 42   Voor de koorleider    Een kunstig lied van de Korachieten.

2.Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo 

smacht mijn ziel naar u, o God. 3. Mijn ziel dorst naar 

God naar de levende God,wanneer mag ik nader komen 

en Gods gelaat aanschouwen? 4.Tranen zijn mijn 

brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik 

zeggen:‘Waar is dan je God?’ 5.Weemoed vervult mijn 

ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte 

stoet en optrok naar het huis van God – een feestende 

menigte, juichend en lovend. 6.Wat ben je bedroefd, 

mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en 

redt. 7.Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, 

hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de 

top van de Misar.8. De roep van vloed naar vloed,  de 

stem van uw waterstromen – al uw golven slaan  zwaar 

over mij heen. 9Overdag bewijst de HEER mij zijn 

liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op,  een gebed 

tot de God van mijn leven. 10.Tot God, mijn rots, wil ik 

zeggen:  ‘Waarom vergeet u mij, Waarom ga ik gehuld 

in het zwart,  door de vijand geplaagd?’ 11.Mij gaat 

door merg en been  de hoon van mijn belagers, want ze 

zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ 12.Wat ben 

je bedroefd, mijn ziel,  en onrustig in mij. Vestig je 

hoop op God, eens zal ik hem weer loven,   mijn God die 

mij ziet en redt. 

 

Zingen:   Psalm 42: 1, 2 en 3  Evenals een moede hinde 

 

Lezing: Openbaringen 21: 1 tm 5      Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

 

211 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 

voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 

neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 

opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle 

tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want 

wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier 

wordt gezegd is betrouwbaar en waar. 
V.: Lof zij U,  Christus    G.: In eeuwigheid     AMEN 

 

Verkondiging 

Orgelspel 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, met: 

O Lord, hear my prayer.                              O God, hoor mijn stem. 

O Lord, hear my prayer.                              O God, hoor mijn stem. 

When I all answer me.                                 Wanneer ik roep, antwoord mij. 

 

O Lord, hear my prayer                               O God, hoor mijn stem. 

O Lord, hear my prayer                               O God, hoor mijn stem. 

Come and listen to me.                                 Kom en luister naar mij. 

 

Afgesloten met stil gebed en “Onze Vader 

  

Collecten: 1e kwartaalproject – Stichting TRO TRO      2e Kerk  Geen inzameling in de kerk. 
Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03  

Slotlied (staande)      Lied 91 A 

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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