
 

 
 

 

  Twaalfde jaargang nr. 52                 1e zondag van de Advent                         zondag 3 december 2017 
liturgische kleur: paars 

Voorganger: Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering Amsterdam 

Thema: intocht in Jeruzalem 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree     Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Piet van de Bunt     Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector: Janna Saalmink  

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

 organist Olaf Neuhaus. 

Meeleven: in de afgelopen week zijn Ank en Arend de Waard verhuisd. Hun nieuwe adres 

is: Residentie de Aa, appartement 2; Almelosestraat 44, 7642 GP Wierden 
Agenda:  Zondag 10 december,  Ds. Hillegonda Ploeger. 2e Advent, Viering Maaltijd van 

de Heer (zittend). 

Op zondag 10 december staan de kerstattenties weer klaar op de tafel achter              

in de kerk. 

donderdag 7 december 10.00 uur koffie met de krant in de kerk. 

Vrijdag 15 december zal de jaarlijkse kerstsamenzang plaatsvinden in de 

Sypekerk. Medewerking wordt verleend door Nieuw Leven, het vocaal ensemble 

Voices en Bart van Loenen op het orgel. Aanvang 20.00 uur. Komt u ook? Van 

harte welkom 

OUDERENMIDDAG 

Woensdag 13 december a.s. willen wij weer met elkaar het komend Kerstfeest 

vieren. De meditatie deze middag zal worden verzorgd  door ds. H.M. Ploeger. 

Ook wordt medewerking verleend door het `Gelegenheidskoor` onder leiding van 

de heer Paul van Vliet, die tevens de samenzang zal begeleiden op de piano. Wij 

sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. 

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

14.30 uur. 

Lied van de week: Lied 433 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

Na moment van stilte het aansteken van de 1e adventskaars. 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 25: 1 en 2         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen :    Psalm 25: 9         we gaan zitten 



Gebed om ontferming met gezongen: Kirie Lied 367d 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift 

Lezing: Jesaja 40 : 1-11 

Troost voor Jeruzalem 

401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haarbekend 

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,  

omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 

uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3Hoor, een stem roept: 

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 

effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4Laat elke vallei verhoogd worden 

en elke berg en heuvel verlaagd, 

laat ruig land vlak worden 

en rotsige hellingen rustige dalen. 
5De luister van de HEER zal zich openbaren 

voor het oog van al wat leeft. 

De HEER heeft gesproken!’ 
6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 

      De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
     7Het gras verdort en de bloem verwelkt 

    wanneer de adem van de HEER erover blaast. 

    Ja, als gras is dit volk.’ 
      8Het gras verdort en de bloem verwelkt, 

    maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
      9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 

     verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 

    verhef je stem, vrees niet. 

    Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
    10Ziehier God, de HEER! 

   Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

   Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
  11Als een herder weidt hij zijn kudde: 

  zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

  hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 

Zingen:    Lied 550: 1, 2 en 3 

lezing: Mattheus 21: 1 – 9 
Intocht in Jeruzalem 

211Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2Zijn 

opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat 

met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze 

nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5‘Zeg 

tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een 

lastdier.”’ 
6De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er 

mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen 

braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg.9De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan 

kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de 

hemel!’ 

V: Zo spreekt de Heer     A: Wij danken God 

Zingen     Lied 438: 1, 2, 3 en 4  

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:    Lied 538: 1, 2, 3 en 4 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met stil gebed, en Onze Vader  

Collecten:  1. Diaconie         2. Kerk    

Slotlied (staande): Lied 439: 1, 2, 3 en 4 

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: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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