
 

Vijftiende jaargang nr. 42                         zondag 27 september 2020                       liturgische kleur: groen 

                                                                   2e 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 of tel. 06-2266854 

Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger  

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde    Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg     Koster: Hans Veraar 

Zang: Jacques en Corry Vijlbrief     

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

 Dhr. en mw. W. Visscher-Karssemeijer, Regenboog 13, 1231 TE  

Jarigen: Mw. R. Hansma-van Henten, Godelindelaan 25, wordt  28 sept. 82 jaar  

              Mw. N. Poldervaart-Roodenburg,Diependaalselaan 288, 1215 KH H’sum, wordt 2 okt.89 jaar 

              Mw.  R. Hofman-Rozendal, Larixlaan 23, wordt 2 okt. 88 jaar 

Agenda:  Donderdag 1 oktober: 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’.  

               Zondag 4 oktober:      10.00 uur - Ds. J.J. Blom, Almere 

Orde voor de dienst; vredeszondag 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Lied:  Lied 1010: 1 en 2 Geef vrede, Heer, geef vrede 

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Lied:  Lied 1010: 3 en 4 

Gebed om ontferming met gezonden Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367d)  

Loflied:     Lied 462: 1, 2 en 4 Zal er ooit een dag van vrede 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de zondag 

Schriftlezing – Daniël 1: 1 t/m 21 Aan het Babylonische hof 
11In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning 

van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van 
Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. 2De 
Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit 
en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods 
tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de 
tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de 

schatkamer zetten.3 De koning gaf het hoofd van zijn 
eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten 
van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te 
brengen. 4 Het moesten jongemannen zonder 
lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, 
rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp 

verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te 

dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen in de 
geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5De koning 
wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen 
en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden 
ze in dienst van de koning treden. 6Onder hen waren 
enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en 
Azarja. 7Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; 

Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrach, 
Misaël Mesach en Azarja Abednego. 8 Daniël was 
vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te 
houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich 
van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te 
onthouden. 9 God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch 

Daniël gunstig gezind was. 10Toch zei de hoofdeunuch 
tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij 
heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als 
hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie 

leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk 

stellen.’ 11Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer 
die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël 
en Azarja had toegewezen: 12‘Neem de proef op de som 
en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en 
water drinken. 13Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat 
van de jongemannen die de koninklijke spijzen eten, en 

beslis dan over uw dienaren op grond van wat u 
ziet.’ 14De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 
tien dagen. 15Aan het eind van de tien dagen zagen zij 
er gezonder en beter doorvoed uit dan alle 
jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet 
hadden gekregen. 16Dus diende de kamerheer hun geen 

koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun 

alleen nog groente. 17   En God schonk de vier 
jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle 
geschriften: bovendien was Daniël bij machte alle 
mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. 18Toen de 
door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde 
de hoofdeunuch alle jongemannen voor 
Nebukadnessar. 19De koning sprak met hen, en 

niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en 
Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning. 20 En 
over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning 
hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo 
voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel 
zijn rijk. 21Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar 

van het koningschap van Cyrus. 
 

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

Zingen   Lied 713: 1, 2, 3 en 5 Wij moeten Gode zingen 

Verkondiging: Vrede verbindt verschil 

 
Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, met Ubi caritas (lied 568a), afgesloten met stil gebeld en Onze vader  

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

 Slotlied: Vrede van God (Opwekking 602) 
Vrede van God, de vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

In Jezus' naam, in Jezus' naam, 

In Jezus' naam geef ik jou: 

Vrede van Hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

 

Heilige Geest, de heilige Geest, 

De heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou.

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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