
 

Zestiende jaargang nr. 03                        zondag 13 dec. 2020                              liturgische kleur: roze 
3e zondag van Advent, zondag Gaudete, viering Maaltijd van de Heer 

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: Margriet van de Water  Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Gerard Veraar    Koster: Hans Veraar 

Zang: Ati Valkenburg en Jan Willem van de Brink    

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

 Mw. H. Plooij- den Hollander, Alewijnlaan 16, 1231 VP Loosdrecht  

Jarigen Mw. R. de Lange-Plooij, Acacialaan 14, 1231 BT Loosdrecht, zij hoopt 16                            

december 82 jaar te worden. 

 Dhr. R. Enserinck, Jhr. Van Sypesteynlaan 41, 1231 XM Loosdrecht, hij hoopt  

  18 december 82 jaar te worden. 

Agenda:   Maandag 14 december – Levende Adventskalender. De deuren van onze kerk zijn 

geopend van 19.30 – 21. 00 uur voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom! 

En ook vrijdagmorgen 18 december van 10.00 uur – 12.00 uur bent u welkom voor 

een kopje koffie. Uiteraard worden de corona regels gehanteerd. 

 

 Zondag 20 december DS. A. de Boer uit Utrecht. 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

De derde Adventskaars wordt aangestoken. 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Aanvangslied: Lied 276: 1 

Bemoediging en  Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Lied  Lied 276: 3 

Gebed om ontferming 

AntwoordLied  Lied 463: 1,4,5 en 6 
 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA
mailto:mvdwater49@gmail.com


 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

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. 

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

 

  

Zingen:   Lied 440: 1 en 2  

Verkondiging 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden 

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 

 

Tafelgebed :  Kom tot ons, hier in ons midden   
 

1.Loof de Heer, want God is goed,  2.Dank de Heer, die alles schiep  

die de mensen leven doet   en ons hier bij name riep. 

en hen als op handen draagt –   Heilige, groot is uw macht,                     

Liefde die de dood verjaagt.   Maak ons vrij, toon ons uw kracht. 

 

3.Loof de Heer, want God is goed;  4.Loof de Heer, want God is goed, 

zie wat Jezus voor ons doet:   die ons weer herleven doet. 

brood is Hij voor mij, en wijn;   Toekomst heeft ons aangeraakt, 

ik mag gast aan tafel zijn   vrede voor wie vrede maakt .    

        

5.Dank de Heer, kom in de kring, 

leef van de verwondering, 

dat ook jij erbij mag zijn, 

bij het brood en bij de wijn        

Slotlied (staande): Lied 439: 1 en 2 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

