
 

 

 

Twaalfde jaargang  nr. 02                         2e zondag van de Advent                        zondag 04 december 2016 

Liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. Jan Wolswinkel, Maarssenbroek 
 

Ouderling van dienst:   Margriet van de Water   Diaken:  Gerard Veraar 

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

Lector:  Jan Piet Ouwens     

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

     Mevr. G.J. van der Poel, Lijsterbeslaan 27 

Omzien naar elkaar:  Arend de Waard is na een ziekenhuisverblijf weer thuis. 

  Vrijdag 2 december komt mw. Selly van Henten - Terpstra (Nieuw 

Loosdrechtsedijk 194B) thuis na een verblijf in Naarderheem. 

Agenda: 

- Zondag 11 december, 10 uur – Ds. Hillegonda Ploeger, 3e advent 

         viering maaltijd van de Heer (zittend) 

- Op zondag 11 december staan de kerstattenties weer klaar op de tafel achter in de kerk. 

- OUDERENMIDDAG 

Woensdag 14 december willen wij weer met elkaar het Kerstfeest vieren. Aanvang 14.30 uur. 

De meditatie deze middag zal worden verzorgd door ds. A. van Duinen 

Mevrouw Rein Doets zal ons begeleiden op de piano. 

Ook wordt medewerking verleend door het kinderkoor “de Kinderkaravaan” onder leiding van Marlies 

Wendt.   -   Wij sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. 

U bent allen weer van harte welkom in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan,  

 

Lied van de week: Lied 745: 1, 2, en 4 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 80: 1,2 en 3       we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Zingen:     Psalm 80: 7         we gaan zitten 

Gebed voor de nood van de wereld.  

Kaars voor de Tweede Advent wordt aangestoken 

Adventslied: melodie van lied 444 

Een ster laat mensen weten:  

de nacht gaat snel voorbij.  

God zal ons niet vergeten,  

Hij houdt van jou en mij.  

Uit diepte, kou en donker  

Brengt Hij je naar het licht.,  

Een nieuw begin, een wonder.  

Dat is een vergezicht. 

Toelichting bij de dienst op de 2e advent, en bij de lezingen van deze zondag 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 



1e Lezing: Jesaja 10: 33 en 34 en 11: 1 - 10 

33 God, de HEER van de hemelse machten, 
houwt met geweld hun takken af; de hoogste 
bomen worden omgehakt, de statigste 
stammen komen ten val. 
34 Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel 
de Libanon wordt door de Machtige geveld. 

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg 
op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2 De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, een geest 
van kracht en verstandig beleid, een geest van 
kennis en ontzag voor de HEER. 
3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel 
stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij 
zijn vonnis op geruchten. 
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig 
oordeel, de armen in het land geeft hij een 
eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de 
gesel van zijn mond, met de adem van zijn 
lippen doodt hij de schuldigen. 

5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om 
zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn 
heupen. 
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een 
lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden en een 
kleine jongen zal ze hoeden. 
7 Een koe en een beer grazen samen, hun 
jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund 
eten beide stro. 
8 Bij het hol van een adder speelt een 
zuigeling, een kind graait met zijn hand naar 
het nest van een slang. 
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. Want kennis van de 
HEER vervult de aarde, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt. 
10 Op die dag zal de telg van Isaï als een 
vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de 
volken hem zoeken en zijn woonplaats zal 
schitterend zijn.

Zingen:   Lied 463:1,2,3,4 en 5 

2e Lezing: Mattheüs 3: 1 - 12 

31 In die tijd trad Johannes de Doper op in 
de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 
‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de 
hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie 
de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid 
klinkt een stem in de woestijn: “Maak de 
weg van de Heer gereed, maak recht zijn 
paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel 
van kameelhaar met een leren gordel; hij 
voedde zich met sprinkhanen en wilde 
honing. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en 
uit de omgeving van de Jordaan stroomden 
de mensen toe, 6 en ze lieten zich door hem 
dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun 
zonden beleden. 
7 Toen hij zag dat veel farizeeën en 
sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij 
tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie 
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het 
komende oordeel? 8 Breng liever vruchten 

voort die een nieuw leven waardig zijn, 9 en 
denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij 
hebben Abraham als vader. Want ik zeg 
jullie: God kan uit deze stenen kinderen van 
Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan 
de wortel van de boom: iedere boom die 
geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt 
en in het vuur geworpen. 11 Ik doop jullie 
met water ten teken van jullie nieuwe leven, 
maar na mij komt iemand die meer vermag 
dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om 
zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal 
jullie dopen met de heilige Geest en met 
vuur; 12 hij houdt de wan in zijn hand, hij 
zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in 
de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal 
hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 
 
L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

Zingen:  Lied 439 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 473 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met: afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:     1. Pastoraat   2. Kerk 

Slotlied:  Lied 466: 1,3 en 7 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

