
 

Vijftiende jaargang nr. 49                        zondag 15 nov. 2020                              liturgische kleur: groen 

9e zondag van de herfst 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: 

Ga naar de website van onze kerk  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  en klik op de link: (blauwe regel). 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  

of kies: https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

Als u de dienst in de kerk wilt bijwonen graag aanmelden bij mw. M. v.d. Water, tel. 06-22668541 of  

via mail: mvdwater49@gmail.nl   (Vergeet dan uw mondkapje niet.) 

Voorganger: mw. Ds. T. Verhoeven – classispredikant Utrecht 

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde    Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Gerard Veraar     Koster: EvertJan van de Water 

Zang: Jacques en Corry Vijlbrief    

Jarigen: Mw. G. van Leeuwen-Boom, Eikenlaan 36 1231BH Zij werd () 13 nov. 82 jaar 

 Dhr. T.J. van Leeuwen, Eikenlaan 36 1231BH Hij wordt 16 nov. 84 jaar 

 Dhr. W. de Lange, Acacialaan 14 1231BT Hij wordt 18 nov. 89 jaar 

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

 Mw. R. Hansma - Van Henten, Godelindehof 25, Loosdrecht. 

Agenda:  Zondag 22 nov. 10.00 uur  ds. Hillegonda Ploeger,  

laatste zondag kerkelijk jaar, zie oproep onderaan deze zondagsbrief 

Vanwege de scherpere maatregelen en de toenemende voorzichtigheid zal er in de komende weken 

geen koffiedrinken in de kerk zijn op donderdagmorgen. 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Aanvangslied: Psalm 90a: 1,2 en 3  

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Kyrie / Gebed voor de nood van de wereld 

Gloria  Lied 305 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Schriftlezing:  Ezechiël 34: 11 - 17 
11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn 

schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een 
herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren 
verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op 

zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze 
zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere 
wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit 
alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen 
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land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij 
de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land 
waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een 
goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen 
ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op 
groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal 
mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, 

de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek 
gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette 
en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals 
het moet. 17 Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt 
God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene 
schaap en het andere, tussen rammen en bokken.  

Zingen:   Lied 1008 

Schriftlezing:  Matteüs 25: 31 - 46 
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door 
luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen 
alle volken voor hem worden samengebracht en zal 
hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder 
de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal 
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan 
zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: 
“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem 
deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting 
van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had 
honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 
en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik 
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan 
zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten 
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 

Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer 
hebben wij gezien dat u ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker 
jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook 
de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn 
vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige 
vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 
42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te 
eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 
43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet 
op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was 
ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij 
niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als 
vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en 
hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor 
een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, 
hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat 
een eeuwige bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 

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

Zingen:   Lied 807: 1, 2 en 6 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed  -  Onze Vader 

 

Collecten:  1. Diaconie  2.. 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 416 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen 

OPROEP 

22 nov. Is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor de Gedachteniszondag maken wij dan 

een liturgieboekje. Wanneer u thuis een boekje wilt ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken bij 

onze predikant.   035-8879399 of hmploeger@gmail.com 

 

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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