3e zondag van Advent, zondag Gaudete
Zondag 13 december 2015
Liturgische kleur: roze (paars met een streepje wit)

Elfde jaargang nr. 03

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger
Ouderling van dienst:
Koster:
Lector:
Bloemengroet:
Jarigen:

Viering Maaltijd van de Heer
Pim Liekamm
Diaken:
Jan Willem van de Brink
Evert Jan van de Water
Organist:
Dick Ridder
Margriet van de Water
De bloemengroet van de Avondmaalstafel gaat met een hartelijke groet van
de gemeente naar: Mevr. K. de Bis-van de Bunt, St Annepad 54.
Mevr. W. Karssemeijer-Groen - Nieuw-Loosdrechtsedijk 24, 1231KX
Op 15 dec. wordt zij 92 jaar.

Agenda:

donderdag 17 december - 14.30 uur Bijbelkring – vervolg Hooglied.
zondag 20 december:
10.00 uur: Ds. A.F. de Oude – 4e advent

Lied van de week:

Lied 440: 1 en 2

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
De derde adventskaars wordt aangestoken door de Jade en Noa Saalmink
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangslied:

Lied 287: 1 en 2

we gaan staan

Zingen:

Lied 287: 4

we gaan zitten

We zingen

Ga je mee?

Bemoediging en groet
Drempelgebed

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

De kinderen/jongeren gaan naar de Kidsclub
Gebed om ontferming afgesloten met Lied 463: 1, 4 en 8
Antwoordlied:

Lied 450

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
We zingen:

Lied 464: 1,2,3 en 4

Lezing uit:

Lucas 1: 39 -56

Maria en Elisabet
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het
kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van
alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij
toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die
geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
46 Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47 mijn hart juicht om God, mijn redder:
48 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52 heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.
39

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

We zingen:

Lied 464: 5 en 6

Verkondiging
Moment van stilte gevolgd door orgelspel
We zingen

Lied 157a
Dankgebed en voorbeden met:

Collecte:

1. Diaconie

2. Kerk

Tafelgebed:

Kom tot ons, hier in ons midden

We zingen als slotlied:

Lied 440: 3 en 4

(staande)

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Vandaag staan de Kerstattenties klaar op de tafel achter in de kerk.
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl
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

