
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 10                   Eerste zondag  na Epifanie     Zondag 11 jan. 2015 
      Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken van dienst: Martin Uijterlinde  

Koster: Piet van de Bunt   Organist:   Jan de Vries 
Lector: Margriet van de Water 

Kindernevendienst:  Irka Plevier     Oppasdienst:  Ellen van Harn 

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

 mevrouw H.S.P. Drienhuizen-Labordus, Godelindehof 8 - 1231 VZ 

Omzien naar elkaar: Sinds afgelopen week verblijven in De Beukenhof: 

    Mw. S. Drienhuizen-Pieksma en dhr. W. van Doornik 

    Mw. F. Stobbe is weer in De Emtinckhof 

Agenda:  

-  Vandaag    11.15 uur  kindercatechese in de kerk 

- Woensdag 14 januari   14.30 uur  ouderenmiddag in het wijkgebouw, Eikenlaan 

     ’s middag vertoning van de film" de nieuwe wildernis".  

     Van harte welkom.    

De Bijbel in gewone taal 

Op 14 januari 2015 organiseert de Commissie Loosdrecht van het Nederlands Bijbel Genootschap een 

gezamenlijke gemeenteavond met het thema “De Bijbel in gewone taal”. Het wordt een avond met veel 

afwisseling. Met muzikale medewerking van Praise Loosdrecht. De avond wordt gehouden op woensdagavond,  

14 januari in het wijkgebouw. Eikenlaan 17. De aanvang is 20:00 uur. 

 

- Donderdag 15 januari   14.30 uur – bijbelkring in de kerk (onderwerp: Mattheüs 6)  

- Zondag 18 januari   10.00 uur  Ds. J.J. Blom, Almere 

 

 

Aktie KERKBALANS is dit jaar van  

18 januari tot en met 31 januari.            

De vrijwilligers komen weer langs.  

Gaarne uw medewerking!  

Lied van de week – LB 154 a  Gij werken des Heren, zegen de Heer 

In de rubriek cantica van het Liedboek, de bijbelse lofzangen buiten de psalmen om, bevindt zich het ‘Lied van 

de mannen in het vuur’. De bijbeltekst is te vinden in het apocriefe deel van het boek Daniël. De tekst van dit 

lied is een en al lofzang: de hele schepping wordt opgeroepen de Schepper te zegenen.  

Willem Barnard bracht in deze lofzang een bijzondere structuur aan. Strofen van twee regels worden 

afgewisseld door drie strofen van drie regels. Beide strofevormen kregen een eigen melodie, aangeduid met A 

en B. Beide melodieën hebben duidelijk een eigen karakter gekregen: melodie A ligt hoger en is uitbundiger dan 

de meer verhalende melodie B. Dit lied leent zich goed voor beurtzang, waarbij de A-melodie steeds door de 

gehele gemeente wordt gezongen en de B-melodie door een solist, een koor of een deel van de gemeente. 

Tenslotte is de opmerking die de componist bij het lied maakte meer dan aanbevelenswaardig: ‘Dit lied wordt als 

één doorlopend geheel, in marsachtig tempo gezongen.’ De eigen begeleidingen van de componist zijn daarbij 

onmisbaar. Wie dit lied op deze manier zingt, zal bemerken dat deze lofzang bijna adembenemend is, en dat is 

juist de bedoeling. (uit: De Eerste Dag, Pieter Endedijk) 

http://kerkbalans.nl/


  

                                     Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                          Moment van stilte                     we gaan staan 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

                 Aanvangslied:       Lied 100 : 1 en 2              

Bemoediging en groet                 

Drempelgebed 

 Zingen:                 Lied 100 : 3 en 4                                   we gaan zitten 

 Gebed om ontferming met gezongen:  Kyrie eleison (3 maal) 

 Glorialied:                 Lied 654: 1, 4 en 6 
             

 DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag    

Moment met de kinderen   We zingen: Ga je mee?  

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   

   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 Refrein  

          kinderen gaan naar de nevendienst 

Lezing:  Handelingen 19 : 1-7 

Zingen:   Lied 687 : 1 en 2 

Lezing:  Marcus 1 : 1-11 
1 Het begin van het evangelie 
van Jezus Christus, Zoon van God.  
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja 
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 

hij zal een weg voor je banen. 
3 Luid klinkt een stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden!”’ 
4 Dit gebeurde toen Johannes de 

Doper naar de woestijn ging  en de mensen 
opriep zich te laten dopen en tot inkeer te 
komen, om zo vergeving van zonden te 

verkrijgen. 5 Alle inwoners van Judea en 
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich 

door hem dopen in de rivier de Jordaan, 
terwijl ze hunzonden beleden. 6 Johannes 
droeg een ruwe mantel van kameelhaar 

met een leren gordel; hij leefde van 
sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij 

verkondigde: ‘Na mij komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed 

genoeg om me voor hem te bukken en de 
riemen van zijn sandalen los te maken.8 Ik 
heb jullie gedoopt met water, maar hij zal 

jullie dopen met de heilige Geest.’ 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat 

in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich 
door Johannes te laten dopen. 10 Op het 
moment dat hij uit het water 

omhoogkwam, zag hij de hemel 
openscheuren en de Geest als een duif op 

zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit 
de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in 
jou vind ik vreugde.’ 

 L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

  

 Zingen:     Lied 524 

         Verkondiging 

         Zingen:     Lied 686 

      
 DIENST VAN HET ANTWOORD 

        Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (369d)  kinderen komen terug 

 Collecten:     1. Diaconie    2. Kerk 

         Slotlied:    Lied 416        Zegen -  beantwoord  met gezongen Amen      

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

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

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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