
 

 

 

Twaalfde jaargang nr 06   zondag:Epifanie-verschijning van Jezus Christus in onze wereld    08 januari  2017 

Liturgische kleur: wit- reinheid, licht en feest 

Voorganger: Ds  H.M. Ploeger 
 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet   Diaken:  Martin Uyterlinde 

Koster:  Hans Veraar       Organist:  Anne Duijf 

Lector:  Ellen Swart     

 

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

     Hr en mw C Vlug-den Braber, Lindelaan 38 

Agenda:                          woensdag  11 jan. ouderenmiddag om 14.30 uur in het wijkgebouw, 

                                      diamiddag over de Utrechtse Vecht en haar buitenplaatsen 

                                      U bent van harte welkom! 

                                      Zondag  15 jan. 10 uur ds A.F. de Oude 

 

Lied van de week: Lied 518: 1, 4 en 6 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Psalm 100: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Psalm 100: 3 en 4        we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen:  Kyrie eleison  

                                        

Glorialied:   Lied: 713: 1,2 en 5

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de  zondag 

Lezing: Jesaja 9: 1-6 

91 Het volk dat in duisternis rond doolt ziet een schitterend licht . Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen.2 U hebt het volk weer groot gemaakt,diepe vreugde gaf u 
het,blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,u hebt ze verbrijzeld, 
zoals Midjan destijds,4 Iedere laars die dreunend stampt een elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:  Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held,  Eeuwige vader,  Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen 
einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren,  de HEER van de hemelse machten. 

Zingen:   Lied 441: 1,3 en 5 

Lezing: Lucas 2 :  22 – 40  Toewijding van Jezus in de tempel 



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 
gezien31 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.’ 

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de 
dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze 
was hoogbejaard; vanaf haar huwbare 
leeftijd had ze zeven jaar met haar man 

geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar 
weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze 

God dag en nacht diende met vasten en 
bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen 
toe, bracht hulde aan God en sprak over het 
kind met allen die uitzagen naar de bevrijding 

van Jeruzalem. 

39 Toen ze alles overeenkomstig de wet 
van de Heer hadden gedaan, keerden ze 
terug naar Galilea, naar hun woonplaats 

Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk 
en was begiftigd met wijsheid; Gods genade 

rustte op hem. 

L.: zo spreekt de Heer    G.: wij danken God 

Zingen: Lied 159a 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 527 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met:” Licht dat terug komt,Hoop die niet sterven wil,Vrede die bij ons blijft”  

stil gebed, gezamenlijk, “ Onze Vader”(zie 369d 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

Slotlied:  Lied 871 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

               Actie kerkbalans  2017 is van 21 januari tm 5 februari, de enveloppe wordt 

                      thuisbezorgd en na een paar dagen weer opgehaald.                                                                    

                WIE  MIST  EEN STATIEF VOOR  FOTOTOESTEL, MERK VELBON  

                                       Deze ligt al een tijdje in de consistorie. 

 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 

  Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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