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Orde voor de dienst op zondag 22 november 2020 
om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 
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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.) 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA
mailto:mvdwater49@gmail.nl
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Voor een dag van morgen 

 

Hans Andreus 

Uit: Al ben ik een reiziger 

Uitgeverij Holland 1959 
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Welkom door ouderling van dienst 

 

 

Moment van stilte 

 

 

Aanvangslied: 

 O, God, die droeg ons voorgeslacht (lied 90a): 1,2,3 

 

 

1. Our God, our help in ages past, 

Our hope for years to come, 

Our shelter from the stormy blast, 

And our eternal home.  

 

2.Under the shadow of Thy throne 

Thy saints have dwelt secure; 

Sufficient is Thine arm alone, 

And our defense is sure. 

 

3. Before the hills in order stood, 

Or earth received her frame, 

From everlasting Thou art God, 

To endless years the same. 

 

 

1.O God, die droeg ons voorgeslacht, 

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis! 

 

2.De schaduw van uw troon omsloot 

uw heiligen weleer, 

bij U beveiligd is ons lot 

en zeker ons verweer. 

 

3.Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid. 

 

 

 

Bemoediging en groet    (we gaan zitten) 

 

 

 

Drempelgebed 
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Lied 90 a: 4, 5, 6 

 

4.A thousand ages in Thy sight 

Are like an evening gone; 

Short as the watch that ends the  

night before the rising sun. 

 

5. Time, like an ever rolling stream, 

Bears all its sons away; 

They fly, forgotten, as a dream 

Dies at the opening day. 

 

6. Our God, our help in ages past, 

Our hope for years to come, 

Be Thou our guard while troubles  

last, and our eternal home. 

 

4. En duizend jaar gaan als de dag 

van gist'ren voor U heen, 

een schaduw, een gedachte vaag, 

een nachtwaak, die verdween. 

 

5. De tijd draagt alle mensen voort 

op zijn gestage stroom; 

ze zijn als gras, door zon verdord, 

vervluchtigd als een droom. 

 

6. O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis. 

 

 

 

 

Gebed om ontferming, 

met gezongen Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367d) 

 

 

 

 

Pie Jesu uit het Requiem van Fauré 

 

Pie Jesu, dona eis requiem, 

dona eis sempiternam requiem. 

 

O goede Jezus, geef hun rust, 

geef hun de eeuwige rust. 
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Gedachtenis 

 

 Als teken dat geen mensenleven eindigt in duisternis en dood,  

 maar dat wij allen leven in het Licht,  

 ontsteken wij de naamkaarsen aan het licht van de Paaskaars,  

 dat als het Licht van Christus brandt in ons midden. 

 Vandaag gedenken wij hen die gestorven zijn in onze kring. 

 Wij noemen hun naam, waarmee hij of zij zich gekend weet  

 bij God en de mensen:    (we gaan staan) 

 

 

Jacoba Hansma – Plooij 

13 februari 1943 – 27 februari 2020 

 

Geertruida Anna Maria van Doornik – van Ditmarsch 

16 juni 1948 – 9 augustus 2020 

 

Eefje van de Bunt – van den Dolder 

6 september 1926 – 11 oktober 2020 

 

Aalbert Krook 

18 juni 1944 – 13 oktober 2020 

 

Jan Plooij 

15 maart 1941 – 27 oktober 2020 

 

en al die mensen die ons zijn voorgegaan, 

die wij in ons hart meedragen, 

en de mensen, van wie de namen  

verwaaiden in de wind. 

      (we gaan zitten) 

 

Heer, herinner U de namen (lied 730) 

 1. Heer, herinner U de namen 

  van hen die gestorven zijn, 

  en vergeet niet, dat zij kwamen 

  langs de straten van de pijn, 

  langs de wegen van het lijden, 

  door het woud der eenzaamheid, 

  naar het dag en nacht verbeide 

  Vaderhuis, hun toebereid. 
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 2. Heer, herinner u de namen,  

  ieder die gestorven is.  

  Zie ons aan zoals wij kwamen  

  uit de diepte, het verlies  

  van de mensen, die wij dragen  

  op de lippen, in ons hart,  

  die wij missen sinds de dagen,  

  dat de dood ons huis verwart. 

 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Lezing: Marcus 13: 24 – 32  

 

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon 

verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de 

sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen 

wankelen. 

Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed 

met grote macht en luister. 

Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit 

de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de 

aarde tot het uiteinde van de hemel. 

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken 

uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 

Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, 

dat het einde nabij is.  

Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet 

verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde 

zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.  

Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de 

engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 

 

V: Lof zij U, Christus allen: In eeuwigheid. Amen 
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Lied: Blijf mij nabij  (lied 247) 

 

1. Abide with me; fast falls the eventide; 

The darkness deepens; Lord with me abide. 

 When other helpers fail and comforts flee, 

 Help of the helpless, O abide with me. 

 

2. Swift to its close ebbs out life’s little day; 

 Earth’s joys grow dim; its glories pass away; 

 hange and decay in all around I see; 

 O Thou who changest not, abide with me. 

 

3. I need Thy presence every passing hour. 

 What but Thy grace can foil the tempter’s power? 

 Who, like Thyself, my guide and stay can be? 

 Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. 

  

 

 

  

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt, 

 De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

 Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  

 Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.  

 Alles verdoft wat glans bezat en gloed.  

 Alles vervalt in ‘t wisselend getij,  

 maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

3. U heb ik nodig, uw genade is 

 mijn enig licht in nacht en duisternis.  

 Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  

 In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

 

 

 

Overweging 
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Koraal: Zion hört die Wächter 

Zion hört die Wächter singen 
Das Herz tut ihr von Freuden springen, 
Sie wachet und steht eilend auf. 
Ihr Freund kommt vom Hummel prächtig, 
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, 
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. 
Nun komm, du werte Kron, 
Herr Jesu Gottes Sohn! 
Hosianna! 
Wir folgen al, zum Freudensaal 
Und halten mit das Abendmahl. 
  
Gloria sei dir gesungen, 
Mit menschen und englischen zungen, 
Mit Harfen und mit Cymbel schon. 
Von zwölf perlen sind die pforten, 
An deiner Stadt sind wir Konsorten 
Der Engel hoch um deinen Thron. 
Kein Aug had je gespürt 
Kein Ohr had je gehört 
Solche Freude. 
Des sind wir froh, i-o, i-o! 
Ewig in dulci jubilo. 
 

Sion hoort de wachter zingen, 
zij voelt zich ‘t hart van vreugde springen, 
z` ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, ‘s aardrijks kroon, 
Heer Jezus, ‘s Vaders Zoon! 
Zingt hosanna, 
komt altemaal ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan ‘t Avondmaal! 
 
Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
een koor van mens’- en eng’lenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 
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Dienst van de gebeden 

dankgebed en voorbeden    

stil gebed         

gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

Collecten:  1. Pastoraat  2.. Kerk 

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder ver- 

melding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (416) (staande) 

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

  jou nabij op al je wegen, 

  met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 2. Ga met God, en Hij zal met je zijn: 

  bij gevaar, in bange tijden, 

  over jou zijn vleugels spreiden. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 3. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

  in zijn liefde je bewaren, 

  in de dood je leven sparen. 

  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

  in zijn Naam elkaar begroeten. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

 

We vragen de aanwezigen in de kerk om weer plaats te nemen. 

De naamkaarsen worden gedoofd en per familie kan dan de 

naamkaars opgehaald worden om mee te nemen. 
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Vijftiende jaargang nr. 50    zondag 22 nov. 2020      liturgische kleur: wit 

Eeuwigheidszondag – Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water 

Diaken van dienst:  Ati Valkenburg 

Organist:   Jaap Hoeflaken 

Koster:    Evert Jan van de Water 

Zangers:   Pim en Everdien Liekamm 

Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van 

de gemeente naar Pim en Everdien Liekamm, Schakel 118, 1231SZ  

 

Agenda: 29 nov.: 10.00 uur  drs. J.B. Mulder, Hilversum 1e advent 

Ds. Hillegonda Ploeger is afwezig van 23 november - 27 november 
Mocht u tijdens haar afwezigheid een beroep op een predikant willen 
doen, dan is de scriba, Margriet van de Water, op de hoogte welke 
predikant beschikbaar is. 

 
De Levende Adventskalender 
Op initiatief van de Bethlehemkerk gaat de Levende Adventskalender dit 
jaar in Hilversum en Nieuw Loosdrecht op reis langs 23 locaties. Opnieuw 
is er een lichtsnoer van adressen dat de donkere decembermaand verlicht. 
Kerken, buurthuizen, het Raadhuis, Grand Café Nieuw Zuid en het 
Klusklooster zetten hun deuren open voor een warme ontmoeting tussen 
buurtbewoners. Ook wij doen daaraan mee! Juist in een tijd waarin veel 
initiatieven niet als vanouds mogelijk zijn, zoeken we nieuwe wegen om 
met elkaar in contact te blijven en ervaringen te delen. Vanzelfsprekend 
met oog voor de veiligheid van alle deelnemers. Door het open huis dit jaar 
op ruime locaties te organiseren, kunnen we de RIVM richtlijnen goed 
waarborgen. Ook als wat meer afstand noodzakelijk is, blijven we heel 
graag met elkaar in contact. Laten we samen het licht doorgeven! 
Op dinsdagavond 1 december zullen de deuren van onze kerk 
openstaan. 

 
Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

  

mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com
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