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Veertiende jaargang nr. 05                            zondag na Kerst                  zondag 30 december 2018 

liturgische kleur: wit   

Voorganger: Ds. J. Wolswinkel, Maarssen 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

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

 Mevr. M.L.K. van Driel – Schelke, Berkenlaan 14,  1231 CE 

Agenda: Maandag 31 december: 19.30 uur – Ds. Hillegonda Ploeger, oudejaarsdienst 

 Zondag 6 januari 2019: 10.00 uur – Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Herinnering: voor de zangdienst op 13 januari 2019 kunt u tot 4 januari uw suggesties bij  ds. 

Hillegonda Ploeger inleveren. Het thema is 'Hoop doet leven'.  

 

Lied van de week:  Lied 518: 1 en 2 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen     

Moment van stilte  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging en groet            we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen: Psalm 98: 3 

Toelichting bij de dienst en bij de lezingen van deze zondag 

Gebed om ontferming 

Zingen: Psalm 487  

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
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Lezing uit Jeremia: 31: 15-17 
 

15Dit zegt de HEER: 

In Rama hoort men klagen, bitter treuren. 
Rachel beweent haar zonen, 
zij wil niet worden getroost. 

Haar kinderen zijn er niet meer. 
16Maar dit zegt de HEER: 

Huil niet langer, droog je tranen. 

Je zorg voor hen wordt nu beloond 

– spreekt de HEER. 
Ze keren terug uit het land van de vijand. 
17Je hebt een hoopvolle toekomst, 

je kinderen keren naar hun eigen land 
terug 

– spreekt de HEER. 

Zingen:    Lied 561: 1 en 2 

 

Lezing uit Mattheüs 2: 13-23 
 

13Kort nadat zij op die manier de wijk 
genomen hadden, verscheen er aan Jozef 
in een droom een engel van de Heer. Hij 

zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn 
moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 

weer roep, want Herodes is naar het kind 
op zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef 
stond op en week nog diezelfde nacht met 

het kind en zijn moeder uit naar 
Egypte. 15Daar bleef hij tot de dood van 

Herodes, en zo ging in vervulling wat bij 
monde van de profeet door de Heer is 
gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon 

geroepen.’ 
16Toen Herodes begreep dat hij door de 

magiërs misleid was, werd hij 
verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het 
tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, 

gaf hij opdracht om in Betlehem en de 
wijde omgeving alle jongetjes van twee 

jaar en jonger om te brengen. 17Zo ging in 

vervulling wat gezegd is door de profeet 
Jeremia: 18‘Er klonk een stem in Rama, luid 
wenend en klagend. Rachel beweende haar 

kinderen en wilde niet worden getroost, 
want ze zijn er niet meer.’ 

19Nadat Herodes gestorven was, 
verscheen er in een droom aan Jozef in 
Egypte een engel van de Heer. 20De engel 

zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn 
moeder naar Israël. Want zij die het kind 

om het leven wilden brengen, zijn 
gestorven.’ 21Jozef stond op en vertrok met 
het kind en zijn moeder naar Israël.22Maar 

toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn 
vader Herodes was opgevolgd als koning 

over Judea, durfde hij niet verder te reizen. 
Na aanwijzingen in een droom week hij uit 
naar Galilea. 23Hij ging wonen in de stad 

Nazaret, en zo ging in vervulling wat 
gezegd is door de profeten: ‘Hij zal 

Nazoreeër genoemd worden.’ 

   

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

Zingen:    Lied 561: 2, 3 en 4 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 8a 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dienst van de gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  

Collecten:           1. Diaconie         2. Kerk 

Slotlied (staande): Lied 518: 1, 2 en 3 

Wegzending en zegen, en 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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