
 

 

 

Elfde jaargang nr. 04                   4e zondag van Advent,                  Zondag 20 december 2015 
Liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. André de Oude 

Ouderling van dienst:  Liesbeth Visscher    Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Evert Jan van de Water   Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Nella IJperlaan 

Bloemengroet:  De bloemengroet gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar: Ds. 

André de Oude. 

Jarigen:  Dhr. Arie Manten, Nootweg 23 1231 CP – Hij wordt 27 dec. 80 jaar! 

Agenda:  24 december - 22.00 uur kerstnachtdienst met de gezamenlijke kerken van 

Oud- en Nieuw Loosdrecht in onze kerk m.m.v. Voices 

  25 december - vanaf 9.50 uur kerstliederen zingen en dienst voor jong en 

oud m.m.v. de Kidsclub. 

  zondag 27 december: 10.00 uur: Ds. G.J. Kroon, Utrecht 

Lied van de week:  Lied 452 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       
De vierde adventskaars wordt aangestoken door de Anna en Sophie de Oude 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 145: 1       we gaan staan 

Votum en groet 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer  

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid  

A. EN DIE NIETS OF NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN  

v. Gods antwoord is dat Hij ons groet met genade en vrede  

A. EN MET ZIJN ZOON EN ZIJN GEEST. 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 145: 3        we gaan zitten 

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 

De kinderen/jongeren gaan naar de Kidsclub 



Kyriegebed 

Antwoordlied:  Lied 482: 1,2 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

We zingen:    Lied 439:1 

Lezing uit:   Lucas 1: 57 -80 
De geboorte van Johannes 

57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren 
en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met 
haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn 
vader. 60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je 
familie die zo heet.’ 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg 
om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd de 
verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle 
omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen 
besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit 
kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 

67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 
68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 
69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 
70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
gered uit de greep van allen die ons haten. 
72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 
73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
dat wij,74 ontkomen aan onze vijanden, 
hem zonder angst zouden dienen,75 toegewijd en oprecht, 
altijd levend in zijn nabijheid. 
76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, 
77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding 
door de vergeving van hun zonden. 
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak 
waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. 

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

We zingen:   Lied 439: 2 

Overdenking 

We zingen    Lied 454: 1,2,3,4 en 5 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Collecte:  1. Diaconie  2. Kerk 

We zingen als slotlied: Lied 463: 1,2,3,4,5 en 8      (staande) 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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