
 

 

 

Twaalfde jaargang nr 08                         2e  zondag na Epifanie                                                 22 januari  2017 

Liturgische kleur: groen, van hoop, groei en toekomst 

Voorganger: Ds J. Broeijer-Bogers 
 

Ouderling van dienst:  Thea van de Bunt           Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Hans Veraar                Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Nella IJperlaan     

 

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

     hr en mw T.J. van Leeuwen, Eikenlaan 36,  

                                       (hr van Leeuwen is weer ontslagen uit ziekenhuis) 

 

Jarigen:                          mw H. Reijmerink-Versteeg, Rembrandtlaan  32,  wordt 27 jan. 81 jaar 

                                       hr H. Nijkamp, Nootweg 24a , wordt 28 jan. 96 jaar 

 

Agenda:                          vanmiddag dienst Emtinckhof 15.00 uur, ds A.van Duinen, Heilig Avondmaal   

                                      zondag  29 jan. 11.00 uur oecumenische dienst Paulus Kapel,  

                                      voorgangers: H.M.Ploeger en W. Vlooswijk 

                                 woe. 2 febr. 10 uur koffie met de krant, consistorie 

 

Lied van de week: Lied 512: 1, 2, 3 en 4 

                                         

                                         Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen                       Moment van stilte                                         we gaan staan 

Dienst van de voorbereiding 

Zingen:                   Lied  967:1, 3, 5, 6 en 7         

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

 

Zingen:                 Psalm 139: 1, 2 en 14            we gaan zitten 

Kyrië gebed 

Zingen-Glorialied:            Lied  305                                       

     

    Dienst van het Woord 

    Gebed bij de opening van de Schriften 

    Lezing Oude Testament:    Jesaja 9: 1 tm 4 

    91 Het volk dat in duisternis ronddoolt  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 stampte  en elke mantel waar bloed 
aan kleeft,   ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 



Zingen:                        Lied 448: 1, 3 en 9  

Lezing  Nieuwe Testament:   Matteüs 4: 12 - 22           Begin van Jezus’ verkondiging 

12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 13 Hij liet 
Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van 
Zebulon en Naftali. 14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15 ‘Land van 

Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van 
de heidenen, luister: 16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die 

woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17 Vanaf dat moment 
begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is 

nabij!’ 

18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 
broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, 
volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en 

volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 
zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. 

Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 

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

 

Zingen:          Lied 531 

Uitleg en verkondiging 

Zingen:   Lied 802: 1, 4, 5 en 6 

 

Dienst van het antwoord 

Gebeden, besloten met  “Onze Vader”  

Collecten:  1. Ouderenmiddag     2. Kerk 

Slotlied:  Lied 969 

 

Zegen  met gezongen  “Amen”. 

 

                                              

De actie kerkbalans 2017 is van 21 januari tm 5 februari. De enveloppe wordt bij u 

thuisbezorgd en weer opgehaald. Wij rekenen op uw medewerking!    

 

 
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 
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