
 
 

Vijftiende jaargang nr. 5                       zondag 29 december 2019                           liturgische kleur: wit 

Zondag na Kerst 

Voorganger: Ds. W. Timmerman - Driebergen 

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

Koster: Evert Jan van de Water   Organist:  Dick Ridder 

Lector: Margriet van de Water 

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

 Fam. Swart, Jhr. Van Sypesteynlaan 57, 1231 XM Loosdrecht..  

 

Agenda: Dinsdag 31 december 19.30 uur Oudejaarsdienst Ds. Hillegonda Ploeger 

Zondag 05 januari:  10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Lied van de week:     Lied 518 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Lied 470: 1,2 en 3     we gaan staan 

Bemoediging en groet            we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:       Lied 470: 4 en 5 

Kyriegebed 

Glorialied      Lied 487: 1 en 2 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing: Jesaja 61: 10 t/m 62:3 

 
 

10Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele 
wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het 

kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de 
mantel van de gerechtigheid, zoals een 

bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid 
zich tooit met haar sieraden. 
11Want zoals de aarde haar gewassen 

voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat 
ontkiemen, zo laat God, de HEER, 

gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het 
oog van alle volken. 
 

621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat 
het licht van haar gerechtigheid daagt en de 

fakkel van haar redding brandt. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle 

koningen je majesteit. Men zal je noemen bij 
een nieuwe naam die de HEER zelf heeft 
bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn in de 
hand van de HEER, een koninklijke tulband in 

de hand van je God. 
 

 

Zingen:   Lied 176: 1 en 6 



 

2e Lezing:  Lucas 2: 33 t/m 40 

 
33Zijn vader en moeder waren verbaasd 
over wat er over hem werd gezegd. 
34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, 
zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël 
door hem ten val zullen komen of juist 

zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
betwist wordt, 35en zelf zult u als door een 

zwaard doorstoken worden. Zo zal de 
gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
36Er was daar ook een profetes, Hanna, de 

dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze 
was hoogbejaard; vanaf haar huwbare 

leeftijd had ze zeven jaar met haar man 
geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig jaar 

weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze 
God dag en nacht diende met vasten en 

bidden. 38Op dat moment kwam ze naar hen 
toe, bracht hulde aan God en sprak over het 
kind met allen die uitzagen naar de 

bevrijding van Jeruzalem. 
39Toen ze alles overeenkomstig de wet van 

de Heer hadden gedaan, keerden ze terug 
naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 
40Het kind groeide op, werd sterk en was 

begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte 
op hem. 
L.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God 

 

 

Zingen:   Lied 494 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 654: 1 en 4 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
 

Collecten:  1. Diaconie 2. Kerk 

Slotlied:     Lied 482: 1 en 2 
 
Zegen – beantwoord met Gezongen amen 
 
 
 
 
 
 

zondag 12 januari zangdienst 
In deze dienst willen we graag uw favoriete lied(eren) zingen. 
Graag ontvangt ds. Hillegonda Ploeger daarvoor uw bijdrage. 
U kunt uw lied doorgeven per mail (hmploeger@gmail.com), 

per telefoon (035 8879399) of door de brievenbus (Van Mierislaan 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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