
 

Zestiende jaargang nr. 02                        zondag 6 dec. 2020                              liturgische kleur: paars 

2e zondag van Advent 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: 

Ga naar de website van onze kerk  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  en klik op de link: (blauwe regel). 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  

of kies: https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

Als u de dienst in de kerk wilt bijwonen graag aanmelden bij mw. M. v.d. Water, tel. 06-22668541 of  

via mail: mvdwater49@gmail.com   (Vergeet dan uw mondkapje niet.) 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Henk Herbert     Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Wil Veraar      Koster: Hans Veraar 

Zang: Margriet v.d. Water en Anne Penning    

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

 Mw. D.P. Plevier-Rozendaal, Nieuw-Loosdrechtsedijk 269, 1231KW Loosdrecht  

Omzien naar elkaar  Mw. R. van de Bunt - Sportel is verhuisd naar Gooierserf, 

Van Riebeeckweg 50, 1212 EM, afd. Mast kamer 337 in Hilversum. 

Agenda: Woensdag 9 december 14.30 uur – 16.30 uur is onze kerk open voor ontmoeting 

in het kader van de Levende Adventskalender. U bent van harte welkom.  

 Zondag 13 december 10.00 uur ds. Hillegonda Ploeger, 3e advent  

Op zondag 13 december hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Daarbij 

zullen we vanzelfsprekend de coronaregels in acht nemen. In verbondenheid met elkaar, via beeld en 

geluid, kunt u natuurlijk ook thuis meevieren. U kunt dan brood en wijn/druivensap alvast klaarzetten. 

Een adventskalender om elke dag te lezen vindt u op de website van onze kerk. 

Op het beginscherm verschijnt elke dag een nieuwe tekst voor de dagen van advent. 

Vanwege de scherpere maatregelen en de toenemende voorzichtigheid zal er in 

de komende weken geen koffiedrinken in de kerk zijn op donderdagmorgen. 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Aanvangslied: Psalm 80: 1 

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Lied  Psalm 80: 7 

Gebed om ontferming 

Lied  Lied 463: 1, 6, 7 en 8 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  Lucas 1: 5 – 25 

Aankondiging van de geboorte van Johannes 

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde 

er een priester die Zacharias heette en tot de 
priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, 

Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden 
waren vrome en gelovige mensen, die zich 
strikt aan alle geboden en wetten van de 

Heer hielden. 
7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet 

was onvruchtbaar, en beiden waren al op 
leeftijd. 
8 Toen de afdeling van Zacharias eens aan de 

beurt was om de priesterdienst te vervullen,  
9 werd er volgens het gebruik van de 

priesters geloot en werd Zacharias door het 
lot aangewezen om het reukoffer op te 
dragen in het heiligdom van de Heer.  
10 De samengestroomde menigte bleef buiten 
staan bidden terwijl het offer werd gebracht.  
11 Opeens verscheen hem een engel van de 
Heer, die aan de rechterkant van het 
reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok 

hevig bij het zien van de engel en hij werd 
door angst overvallen. 13 Maar de engel zei 

tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je 
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je 

een zoon baren, en je moet hem Johannes 
noemen.  
14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel 

vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte 
verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van 

de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal 
hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van 
de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot 

van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het 

volk van Israël tot de Heer, hun God, 
brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan 

met de geest en de kracht van Elia om 
ouders met hun kinderen te verzoenen en om 
zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en 

zo zal hij het volk gereedmaken voor de 
Heer.’ 18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe 

kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers 
een oude man en ook mijn vrouw is al op 
leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben 

Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik 
ben uitgezonden om je dit goede nieuws te 

brengen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt 
gehecht aan mijn woorden, die op de 
voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, 

zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot 
de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21 De 

menigte stond buiten op Zacharias te 
wachten, en de mensen vroegen zich af 
waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 

Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets 
tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het 

heiligdom een visioen had gezien; hij maakte 
gebaren tegen hen, maar spreken kon hij 

niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, 
ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later 
werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde 

vijf maanden lang in afzondering en zei bij 
zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot 

aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan 
opdat de mensen me niet langer verachten. 

 V.: Lof zij U Christus  A.: In eeuwigheid. Amen 

Zingen:   Lied 452 – Als tussen licht en donker   

Verkondiging 

Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed  -  Onze Vader 

Collecten:  1. Diaconie   2.. Kerk    

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op 

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Slotlied (staande): Lied 442 

Zegen - beantwoord met 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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