
 

Zestiende jaargang nr. 05                      zondag 27 dec. 2020                              liturgische kleur: wit 
zondag na Kerst 

Gedurende de lockdown periode, vooralsnog t/m 19 januari, zullen alleen de gemeenteleden die een 

functie hebben in de kerk aanwezig zijn. 

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 

 

 

Voorganger: Mw.Ds. E. Aarsen-Schiering Amsterdam 

Ouderling van dienst: Henk Herbert    Organist: Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg    Koster: Hans Veraar 

Zang: Jacques en Corry Vijlbrief   

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

 Mw. E.J.M. de Bree, Rembrandtlaan 22, 1231 AC Loosdrecht  

Jarigen: Mw. L.A. van Altena-Hilgendorf,  Eikenlaan 37, 1231 BG Loosdrecht, zij hoopt  

  28 december 85 jaar te worden. 

Agenda:  Donderdag 31 dec. 19.30  Mw.Ds. Hillegonda Ploeger Oudejaarsavond. 

 voor deze dienst wordt een orde van dienst gemaakt. U kunt aan ds. Hillegonda 

Ploeger doorgeven als u die op papier of digitaal wilt ontvangen. Telefoon: 035 

88 793 99 of hmploeger@gmail.com 

 

    Zondag 3 januari 10.00 uurMw, Ds. Hillegonda Ploeger.  

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

 

Bemoediging en  Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:  Lied: 93: 1 en 4  

 

Gesproken Kyrie en Gloria lied 302: 1     -God in den hoog’ alleen zij eer 

 

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


Gebed  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Lezing:  Jesaja 8: 17 t/m 20 

17Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel hij 

zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik 

heb mijn hoop op hem gevestigd. 18Ik ben, met de 

kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een 

teken voor Israël, een zinnebeeld van 

de HEER van de hemelse machten, die op de Sion 

woont.19Wanneer men jullie vraagt om de geesten 

van doden te raadplegen en naar fluisterende en 

mompelende  waarzeggers te luisteren – elk volk 

raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden 

toch om raad voor de levenden? –, 20ga dan alleen 

af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek 

uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen 

bezwering bestand is. 

 

Zingen:   Lied 513: 1 t/m 4  God heeft het eerste woord 

 

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. 

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

 

Overweging 

Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecten:  1Diaconie     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 518: 1, 2 en 7 Hoe helder staat de morgenster 

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/
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