
 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 1                       zondag 1 december 2019                           liturgische kleur: paars 

  1e zondag van advent 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

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

Koster: Hans Veraar                      Organist: Jaap Hoeflaken 

Lector: Thea van de Bunt 

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

                                   Dhr. W. Olie, Nootweg 25, 1231 CP    

Agenda:                       Donderdag 5 december:  10.00 uur – koffie met de krant in de consistorie 

    Zondag 8 december:   10.00 uur -  mevr. ds. Y. Voorhaar   

Ouderenmiddag  

Op woensdag 11 december is er weer de ouderenmiddag. Deze middag staat in het teken van de 

geboorte van Christus. Vanaf 14.00 uur is het wijkgebouw open voor een kopje koffie of thee met iets 

lekkers. Om 14.30 uur begint het programma en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.  

Een ieder is hartelijk welkom. We hopen op een mooie middag. Indien u geen vervoer heeft, dan kunt u 

bellen met Daan Aalberts. Telefoon 06-12963185. Graag tot de 11e december. 

 

Lied van de week:    Lied 463: 1, 2 en 3 

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

De eerste adventskaars wordt aangestoken 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Psalm 72: 1          we gaan staan 

Bemoediging  en groet                              we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:      Psalm 72: 4            

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

Antwoordlied:    Lied 433: 1, 2 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  2 Samuël 5: 6 t/m 13 De inname van Jeruzalem 
6De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten 

zeiden tegen David: ‘U komt er niet in! Sterker nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen! David 

komt er niet in!’ 7Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht, 8en hij 

verklaarde: ‘Wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de 

lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart.’ Daarom zegt men: Lammen 

en blinden, die komen het huis niet in. 



 

 

9David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburcht. Hij liet een muur bouwen die 

liep van het Millobolwerk tot aan het paleis. 10In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want 

de HEER, de God van de hemelse machten, stond hem terzijde. 11Koning Chiram van Tyrus stuurde 

afgezanten naar David en leverde hem cederhout en timmerlieden en steenhouwers voor de bouw van 

het paleis. 12David besefte dat de HEER hem als vorst over Israël had aangesteld, en hem ten behoeve 

van Israël, zijn volk, tot een machtig koning had gemaakt. 
13Na zijn komst uit Hebron nam David nog meer vrouwen en bijvrouwen, afkomstig uit Jeruzalem, en 

kreeg hij nog meer zonen en dochters.   L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God

Zingen:   Lied 175     

Lezing: Mattheüs 1: 1 t/m 6a, 16 t/m 25 
11Overzicht van de afstamming van Jezus 

Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 
2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte 

Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 

broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij 

Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron 

verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, 

Amminadab verwekte Nachson, Nachson 

verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij 

Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed 

verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning. 
 

 

16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij 

haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd 

wordt.17Van Abraham tot David telt de lijst dus 

veertien generaties, van David tot de 

Babylonische ballingschap veertien generaties, 

en van de Babylonische ballingschap tot 

Christus veertien generaties.18De afkomst van 

Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder 

Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog 

niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 

door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een 

rechtschapen mens was, wilde haar niet in 

opspraak brengen en dacht erover haar in het 

geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, 

verscheen hem in een droom een engel van de 

Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, 

wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, 

want het kind dat ze draagt is verwekt door de 

heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef 

hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 

bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is 

gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij 

monde van de profeet door de Heer is 

gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een 

zoon baren, en men zal hem de naam 

Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 

‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat 

de engel van de Heer hem had opgedragen: hij 

nam haar bij zich als zijn vrouw, 25maar hij had 

geen gemeenschap met haar voordat ze haar 

zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam 

Jezus. 

Zingen:     Lied 441: 1, 5 en 6   

Verkondiging 

Zingen:    Lied 452   

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met: 

 
afgesloten met stil gebed en Onze Vader 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

Slotlied:     Lied 442    

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

Bij de uitgang liggen adventskalenders. Neemt u gerust een exemplaar mee. 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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