
 

 

 

Elfde jaargang nr. 05                              zondag na Kerst                             Zondag 27 december 2015 
Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. G.J. Kroon VPKB Menen België 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Evert Jan van de Water   Organist:  Anne Duif 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

  Fam. Van de Water, Regenboog 49 Loosdrecht 

 

Jarigen:  Mw. L.A. van Altena – Hilgendorf, Eikenlaan 37 Loosdrecht. Zij wordt 28 

dec. 80 jaar! 

Agenda:  donderdag 31 december Oudjaarsdienst:   19.30 uur: Ds. H.M. Ploeger 

  zondag 3 jan. ’16 – 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger 

Lied van de week:  Lied 494 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 93: 1, 2, 3 en 4       we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Lied 475: 1, 2 en 3       we gaan zitten 

Kyriëgebed             roepen wij tot u   1. Heer ontferm U 

  ‘’       2. Christus ontferm U 

  ‘’       3. Heer ontferm U 

Glorialied: Lied 487: 1  
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Lezing uit:   Genesis 17:  7 – 14 

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een 

eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar 

je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God 

zijn.’ 9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je 

nakomelingen, generatie na generatie. 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle 

mannen en jongens moeten worden besneden. 11 Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal 

het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. 12 In elke generatie opnieuw moet iedereen van 

het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie 

tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of 

van vreemdelingen zijn gekocht; 13 iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet 

worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie 

lichaam. 14 Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit 

de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft.’  



Antwoordlied Psalm 105: 3 

 

 

Tweede Lezing uit:   Lukas 2: 21 – 35 

Toewijding van Jezus in de tempel 
21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, 

die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 
22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten 

verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is 

voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden 

toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel 

tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die 

uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op 

hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij 

de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en 

toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet 

gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
  29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 

         30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33 Zijn vader en moeder  waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen 

en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist 

zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door 

een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
 

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

 

We zingen:    Lied 491 

 

Prediking 

 

We zingen     Lied 575: 1 

Dienst van het antwoord 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Dankgebed, voorbeden (.. zo bidden wij: Heer ontferm U), stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecte:  1. Diaconie  2. Kerk 

 

We zingen als slotlied: Lied 494: 1 en 3     (staande) 

 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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