
 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 2                       zondag 8 december 2019                           liturgische kleur: paars 

  2e zondag van advent 

Voorganger: Mw. ds. Y. Voorhaar - Ede 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree                                Diaken:    Gerard Veraar 

Koster: Evert Jan van de Water                   Organist: Dick Ridder 

Lector: Henk Herbert 

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

                                   Mw. C Brouwer, Schakel 144, 1231 SZ Loosdrecht 

Agenda:                       Zondag 15 december:   10.00 uur -  ds. Hillegonda Ploeger  

Viering Maaltijd van de Heer (zittend).  

De kerstattenties staan weer klaar op de tafel 

achter in de kerk 

Ouderenmiddag  

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. 

 

Komt Allen Tezamen met Koperen Kerst Klanken 

Zaterdag 21 december bent u van harte uitgenodigd, het echte kerstgevoel te beleven in de 

sfeervolle Sijpekerk. Blazers Ensemble Wijdemeren zal een sfeervolle kerstsamenzang verzorgen, 

waarbij u volop de gelegenheid krijgt om de bekende kerstliederen mee te zingen. 

Het orgelspel is in handen van Bart van Loenen en de kerstboodschap zal verteld worden door Ds. Rien 

Roelofse. Deze avond zal volledig in het teken staan van ‘samen zingen´. 

Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de deuren voor u open. 

 

Lied van de week:     Lied 441: 1 en 6 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

De tweede adventskaars wordt aangestoken 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Lied 439          we gaan staan 

Bemoediging  en groet                               we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:       Lied 72: 1, 4 en 6            

Kyriegebed, afgesloten met kyrie  Lied: 301c  

Lofzang van Zacharias:   Lied 158b 

 



 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Lezing:  Micha 4: 1 t/m 8 Het koningschap van de Heer 

41Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot 

ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een 

ander volk, geen mens zal meer weten wat 

oorlog is. 4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 

en onder zijn vijgenboom, door niemand 

opgeschrikt, want de HEER van de hemelse 

machten heeft gesproken. 
5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze 

God,voor eeuwig en altijd. 
6Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – 

zal ik de kreupelen verzamelen, 

de verstrooiden bijeenbrengen,  

verenigen wie ik onheil heb gebracht. 
7De kreupelen zal ik sparen, 

van de verdrevenen maak ik een groot volk, 

en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, 

van nu tot in eeuwigheid. 
8En jij, wachttoren over de kudde, vesting van 

Sion, jij zult je vroegere heerschappij 

herkrijgen,aan jou, Jeruzalem, behoort het 

koningschap toe. 

 

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

Zingen:   Lied 447     

Lezing: Mattheüs 3: 1 t/m 12  Optreden van Johannes de Doper 

 

Zingen:     Lied 456b: 1, 2, 7 en 8 allen, 3 en 5 vrouwen 4 en 6 mannen   

Verkondiging 

Zingen:    Lied 992   

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

Slotlied:     Lied 445    
Zegen; (in beurtspraak) 

V. Heilig, heilig, heilig is de Eeuwige 

A. De aarde is van zijn heerlijkheid vol. 

V. Hij die was en die is en die komt 

A. Ja, de Heer is nabij. 

V. Laten wij de Heer loven 

 A. en God danken 

 V. De God van de hoop 

      zal u vervullen  

    met louter vreugde en vrede 

     door de kracht van de Heilige Geest

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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