
 

 
 

Vijftiende jaargang nr. 8                      zondag 19 januari 2020                           liturgische kleur: groen 
2de zondag na Epifanie   

Voorganger: Ds. Andre de Oude Loosdrecht 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm      Diaken: Wil Veraar 

Koster: Hans Veraar      Organist: Dick Ridder 

Lector: Nella IJperlaan   

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

 Mw. A. Heijkoop-Brouwer, Acacialaan 15, 1231 BS Loosdrecht. 

Jarigen: Mw. J.H. prinsen – van de Bunt Nw Loosdrechtsedijk 121E, 1231 KP Loosdrecht 

 Zij hoopt op 22 januari 87 jaar te worden. 

Agenda:  Zondag 19 januari (vanmiddag) 15.00 uur Ds. Roelofse Heilig Avondmaal in de 

Emtinckhof. 

 Donderdag 23 januari - 14.30 uur - bijbelkring in de kerk. We zullen Prediker 12 

bespreken. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Donderdag 23 januari 20.00 uur: kerkenraadsergadering 

Zondag 26 januari  - gezamenlijke dienst Paulus parochie  Ds. H.M. Ploeger en Diaken 

 R. Simileer. 

Ontmoetingsbijeenkomsten 

In de maand februari zullen ontmoetingsbijenkomsten gehouden worden.  

U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. 

De bijeenkomsten zijn op:maandag 3 februari om 14.30 uur in de kerk. 

dinsdag 4 februari om 20.00 uur in de kerk. maandag 10 februari om 14.30 uur bij fam. 

Hansma in de Emtinckhof. U kunt zich aanmelden bij Liesbeth Visscher, tel. 582 49 38 

of lkarsemeijer@kpnmail.nl 

 
Lied voor de dienst: Lied 494 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied: 145: 1 en 3       we gaan staan 

Bemoediging  en groet          we gaan zitten 

V: De Heer zij met u       G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer   G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: O God, keer U naar ons toe     G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 

V: Laat ons Heer uw liefde zien     G: en geef ons uw heil. 

V: O Heer, hoor ons gebed      G: en laat ons geroep tot u komen. 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied: 145: 5            

Kyriegebed  
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 Zingen:    Lied: 150a: 1, 2, 3 en 4 

 DIENST VAN HET WOORD 

 Gebed om de Geest 

Zingen:     Lied: 938: 1 en 2 

Lezing:  Jesaja 40: 1 t/m 11 

Troost voor Jeruzalem 

401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 

      dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 

voldaan, 

omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 

uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3Hoor, een stem roept: 

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 

effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4Laat elke vallei verhoogd worden 

en elke berg en heuvel verlaagd, 

laat ruig land vlak worden 

en rotsige hellingen rustige dalen. 
5De luister van de HEER zal zich openbaren 

voor het oog van al wat leeft. 

De HEER heeft gesproken!’ 
6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 

      De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
7Het gras verdort en de bloem verwelkt 

wanneer de adem van de HEER erover blaast. 

Ja, als gras is dit volk.’ 
8Het gras verdort en de bloem verwelkt, 

      maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 

      verhef je stem met kracht, vreugdebode 

Jeruzalem, 

verhef je stem, vrees niet. 

     Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
10Ziehier God, de HEER! 

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

      Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor 

hem uit. 
11Als een herder weidt hij zijn kudde: 

zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 

Zingen:    Lied: 463: 1,2 en 3 

Lezing:  Markus 4: 35 t/m 41 

 Vijf confrontaties: geloof en ongeloof 
35Aan het eind van die dag, toen het avond was 

geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer 

oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen 

hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren 

samen met de andere boten het meer op. 37Er stak 

een hevige storm op en de golven beukten tegen de 

boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar hij 

lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze 

maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u 

niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij wakker 

geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en 

zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging 

liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40Hij zei 

tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? 

Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden 

bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 

‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem 

gehoorzamen?’ 

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

 
Zingen:     Lied: 463:  4 en 5 

Verkondiging 

Zingen:     Lied: 527: 1, 2, 3, 4, en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader    

 

Collecten:  1. Kerk In Actie  een goed verhaal  2. Kerk 

 

Slotlied:   Lied: 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 (staande)  

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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