
 

Zestiende jaargang nr. 04                        zondag 20 dec. 2020                              liturgische kleur: paars 
4e 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: Ds. A. de Boer Utrecht 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm     Organist: Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst: Gerard Veraar    Koster: Hans Veraar 

Zang: Pim en Everdien Liekamm   

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

 Dhr. J. van Vliet, Godelindelaan 19, 1231 VX Loosdrecht  

Jarigen:  Dhr.A. Manten,  Nootweg 23, 1231 CP Loosdrecht, hij hoopt  

  27 december 85 jaar te worden. 

Meeleven: Mw. Liesbeth de Bree, Rembrandlaan 22, 1231 AC Loosdrecht is gelukkig weer 

 Thuis. 

Agenda:   24 december 20.30 uur: een meditatief moment in de kerstavond: een 

uitzending vanuit onze kerk met kerstmuziek gespeeld door organist Johan 

Swart en lezing van het kerstevangelie.  Zonder aanwezigen, alleen  Predikant, 

organist en camerabediening. 

 

    Vrijdag 25 december 1ste Kerstdag  Mw. DS. Hillegonda Ploeger. voor deze 

dienst zal een liturgieboekje gemaakt worden. Wanneer u thuis een boekje wilt 

ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken bij Henk Herbert – 035- 5823640 / 

henkherbert@gmail.com of onze predikant 035- 8879399 

hmploeger@gmail.com    Dit kan tot en met dinsdag 22 december. 

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

De vierde Adventskaars wordt aangestoken. 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Aanvangslied: Lied:442 

 

Bemoediging en  Groet            we gaan zitten 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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Drempelgebed 

Glorialied  Lied: 117a: Gij volken loof uw God en Heer 
 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Zingen:          Lied:681 (2x) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Lezing:  Johannes 3: 22 t/m/ 30 

Getuigenis van Johannes de Doper 
22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar 

Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte 

er. 23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij 

Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de 

mensen naartoe om zich te laten dopen.  
24 Johannes was immers nog niet 

gevangengezet. 25Er ontstond een discussie 

tussen de leerlingen van Johannes en een Jood 

over het reinigingsritueel. 26Ze gingen naar 

Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die 

bij u aan de overkant van de Jordaan was, over 

wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het 

dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 27Johannes 

antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat 

hem door de hemel gegeven wordt. 28Jullie kunnen 

van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de 

messias niet, maar ik ben voor hem uit 

gezonden.” 29De bruidegom krijgt de bruid; de 

vriend van de bruidegom staat te luisteren en is 

blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat 

vervult mij met grote vreugde. 30Hij moet groter 

worden en ik kleiner. 
 

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

 

  

 

Zingen:   Lied 741: 2 en 4 Een stem die roept in de woestijn 

Overweging 

Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed,  voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecten:  1Bloemengroet    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 425: vervuld van uw zegen 

 

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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