
 

Zestiende jaargang nr. 06                      zondag 03 januari 2021                              liturgische kleur: wit 

Zondag  Epifanie-verschijning van Jezus  Christus in ons bestaan 

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: Ds H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Martin Uyterlinde     

Organist:                    Dick Ridder 

Koster:                       Mary Bruinsma 

Zang: Ati Valkenburg en Jan Willem vd Brink  

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

 dhr. A. Manten, Nootweg  23 

 

Agenda:  Zondag 10 jan. 10.00 uur  Mw. Ds. Hillegonda Ploeger  

      

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

 

Aanvangslied:      Psalm 72: 1  - Geef,Heer, de koning  uwe rechten                     we gaan staan 

Bemoediging en  Groet                                                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

 

Zingen:           Psalm 72: 4  

Gebed om ontferming met gezongen 367D   Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Glorialied:        Lied 476: 1 en 4  - Nu zijt wellecome 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA


Lezing:  Mattheus 2: 1 tm 12 

21Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, 

tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs 

uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar 

is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben 

namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 

hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig 

toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij 

riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 

volk samen om aan hen te vragen waar de 

messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in 

Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het 

geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het 

land van Juda, bent zeker niet de minste onder de 

leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort 

die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep 

Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde 

precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 

geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar 

Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig 

onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u 

het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om 

het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden 

naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, 

en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor 

hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats 

waar het kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze 

vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis 

binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. 

Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna 

openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden 

het kind geschenken aan: goud en wierook en 

mirre. 12Nadat ze in een droom waren 

gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, 

reisden ze via een andere route terug naar hun land.

 

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

 

Zingen:     Lied 489: 1 en 2 – Komt ons in diepe nacht ter ore 

Verkondiging 

Orgelspel bij lied 527  -  Uit uw hemel zonder grenzen 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met: 

 

  

 

 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 871 – Jezus zal heersen waar de zon  

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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