
 

 

 

 

  Dertiende jaargang nr. 04                 4e zondag van Advent,                              zondag 24 december 2017 

                                                            liturgische kleur:paars 

                                  Voorganger:Ds.H.M.Ploeger 

  

Ouderling van dienst: Liza Heilema      Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:                       Hans Veraar              Organist:         André Potter 

Lector:                       Ellen Swart  

Vandaag is er geen bloemengroet. 

Meeleven: mw Sally van Henten  verblijft in Care Residence, Loosdrechtse Bos 80, 1231ZB H,sum                   

Jarig:       Hr. A Manten, Nootweg 23, wordt 27 dec. 82 jaar 

                Mw.L.A.van Altena-Hilgendorf,  Eikenlaan 37, wordt 28 dec. 82 jaar 

Agenda:   Vanavond 24 december 22.00uur -  Gezamenlijke Kerstnachtdienst in de Sijpekerk 

                Maandag 25 december 09.50uur-   ds. H.M. Ploeger, Kerstfeest met vooraf zingen 

                Zondag   31 december 10.00 uur -  ds. J.Wolswinkel 

                                                   19.30 uur –  ds  H.M. Ploeger, Oudjaarsdienst 

Woe. 10 jan. is er weer een gezellige middag voor ouderen. Fred van Raam uit Almere komt zijn 

prachtige natuur- en dierenfoto,s laten zien op groot scherm.  Hij vertelt erbij ,waar en onder welke 

omstandigheden hij de foto’s heeft gemaakt.  

U bent weer van harte welkom in het wijkgebouw, Eikenlaan, aanvang 14.30 uur. 

De koffie en thee staan weer voor u klaar.  Het organisatieteam ziet uit naar uw komst. 
  

Lied van de week: Lied  460: 1, 2 en 5 

 

  Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

Het  aansteken van de 4  adventskaarsen 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:        Psalm 25A : 1                         we gaan staan 

Bemoediging  en groet 

Drempelgebed  

Zingen :         Psalm 25A : 2                  we gaan zitten 

Gebed  om ontferming met gezongen Kyrië 

 

 

Antwoordlied:         Lied  433 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Jesaja 9: 1 - 6 

91Het volk dat in duisternis ronddoolt  ziet 

een schitterend licht. Zij die in het donker 

wonen worden door een helder licht 

beschenen. 2U 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. 
3Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 

schouder, de zweep van de drijver, u hebt 

ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte en elke 

mantel waar bloed aan kleeft, ze worden 

verbrand, een prooi van het vuur. 5Een 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. 6Groot 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 460: 1, 4, 5 en 6 

Lezing: Lucas 1 : 26-38       Aankondiging van de geboorte van Jezus

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

  Zingen:                  Lied 157A 

Verkondiging 

  Zingen:     Lied 441: 1, 5 en 6 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met:  

 

 

 

  Collecten:  1. Diaconie  2. Kerk  

  We zingen ons slotlied (staande):  Lied 601 

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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