
 

 

 

Twaalfde jaargang  nr. 03     3e zondag van de Advent:   Zondag Gaudete – verheugt u      11 december 2016 

Liturgische kleur: paars/roze 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet   Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Piet van de Bunt   Organist:  Johan Swart 

Lector:  Henk Herbert     

 

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

     Mevr. O. van Henten - Terpstra, Nieuw Loosdrechtsedijk 194b 

 

Agenda: 

- Vandaag staan de kerst attenties 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,  

- Donderdag 15 december 14.30 uur  - Bijbelkring in de consistorie 

- Zaterdag 17 december – Kerstlichtjestocht in de tuin van kasteel Sypesteyn 

     - starten tussen 17.00 en 20.00 uur 

- Zondag 18 december 10.00 uur – Ds. E.E. van Aarsen – Schiering, Amsterdam Z.O. 

     4e Advent 

 

Lied van de week: Lied 450 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 276: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied 276: 3         we gaan zitten 

Gebed om ontferming, afgesloten met Lied 463: 6,7 en 8 

De adventskaarsen worden 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.  

 

Wie hoopt kan blijven wachten,  

Al weet hij niet hoe lang. 

Want buiten zijn gedachten 

Komt nu al iets op gang. 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Jesaja 65: 17 - 25 

17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in 
vergetelheid, het komt niemand ooit nog 
voor de geest. 
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn en 
groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep 
Jeruzalem in een jubelende stad en schenk 
haar bevolking vreugde. 
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij 
verblijden over mijn volk. Geen geween of 
geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die 
slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard 
die zijn jaren niet voltooit; want een kind 
zal pas sterven als honderdjarige, en wie 
geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in 
wonen, wijngaarden planten en zelf van de 
opbrengst eten; 
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 

van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk zullen zijn als 
de jaren van een boom; mijn uitverkorenen 
zullen zelf genieten van het werk van hun 
handen. 
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een 
verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun 
nageslacht, een volk zijn dat door de HEER 
is gezegend. 
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij 
roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog 
spreken. 
25 Wolf en lam zullen samen weiden, een 
leeuw en een rund eten beide stro en een 
slang zal zich voeden met stof. Niemand 
doet kwaad, niemand sticht onheil op heel 
mijn heilige berg – zegt de HEER. 
 
L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

Zingen:   Lied 451: 1,2, en 4 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 440: 1 en 2 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

  Dankgebed en voorbeden met:  
 

 

 

 

Inzameling van de gaven:  1. Zonnelampen voor Afrika (kwartaalproject) 2. Kerk 

 

Tafelgebed: Een leven van liefde en lofzang (zittende viering) 

 

Slotlied:  Lied 462: 1,2,4 en 6 

 

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

