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Veertiende jaargang nr. 02                        2e zondag van advent                               zondag 9 december 2018 

liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Jan Willem van den Brink 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Dick Ridder 

Lector: Nella IJperlaan 

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

 Margriet van de Water, Regenboog 49, 1231 TG Loosdrecht. 

Jarigen:   Mevr. R. de Lange-Plooij, Acacialaan 14, 1231 BT, zij wordt 16 december 80 jaar 

Agenda: Woensdag 12 december:  ouderenmiddag – kerstviering 

 Zondag 16 december:  10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger - 3e advent, 

   Maaltijd van de Heer, zittend 

 

Vandaag staan de kerstattenties klaar op de tafel achter in de kerk. 

Wilt U na de dienst 1 of meerdere  meenemen en voor kerst bezorgen. 

Lied van de week:  Lied 439: 1 en 2 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte  

De tweede adventskaars wordt aangestoken. 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Lied 25 a: 1        we gaan staan 

Bemoediging en groet            we gaan zitten  

Drempelgebed   

Zingen: Lied 25 a: 2 

Gebed om ontferming, afgesloten met Lied 463: 1, 6, 7 en 8 

Antwoordlied:  Lied 444  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing uit 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. 
      

     (vervolg zie omzijde)
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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 482 

Lezing uit Lucas 1: 26 -38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26In de zesde maand zond God de engel 
Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea,27naar een meisje dat was 

uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Het 

meisje heette Maria. 28Gabriël ging haar 
huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok 

hevig bij het horen van zijn woorden en 
vroeg zich af wat die begroeting te 

betekenen had. 30Maar de engel zei tegen 
haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je 
zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult 

zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een 

groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de 
Heer, zal hem de troon van zijn vader 

David geven.  

33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over 
het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat 
gebeuren? Ik heb immers nog nooit 

gemeenschap met een man gehad.’ 35De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal 
over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw 
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren 

wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is 
zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 

leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar 
voor onvruchtbaar, in de zesde maand van 

haar zwangerschap, 37want voor God is 
niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil 
ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u 

hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen.   

 
L: Zo spreekt de Heer  A: Wij danken God

Zingen:    Lied 464: 1, 2, 3 en 4 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 441: 1, 5 en 6 

Dankgebed en voorbeden met: 

afgesloten met stil gebed 

Collecten:           1. Marjet Girls College 

(kwartaal project)                     2. Kerk 

We zingen als slotlied: Lied 489 : 1 en 2 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  
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