
 

 

Zestiende jaargang nr. 07                      zondag 10 januari 2021                              liturgische kleur: wit 

1e zondag na Epifanie 

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: Henk Herbert     

Organist:                    Jaap Hoeflaken 

Koster:                       Mary Bruinsma 

Zang: Margriet vd Water en Anne Penning  

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

 Hr en mw L.B. Corbijn, Oud Loosdrechtsedijk 64 

Jarigen:                      hr W. Timmer, Nw Loosdrechtsedijk 124, 1231 LB, wordt 13 jan. 80 jaar 

Agenda:  Zondag 17 jan. 10.00 uur  ds A.de Boer, Utrecht  

Ook in 2021 is er weer de ACTIE KERKBALANS met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK  VAN MORGEN” 

Van 16  tm 30 januari  worden  de enveloppen thuisbezorgd en weer opgehaald.  

Wij rekenen weer op uw medewerking!                                                                             2021 

                                           Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

Aanvangslied:      Psalm 100: 1 en 2  -  Juich Gode toe                                          we gaan staan 

Bemoediging en  Groet                                                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:           Psalm 100: 3 en 4  

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


 

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

Glorialied:        Lied 654: 1,4 en 6  - Zing nu de Heer, stem allen in 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  Marcus 1: 1 tm 11 

11Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2  Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 

        hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de 

Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn 

ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van 

zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich 

door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een 

ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde 

honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet 

goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik 

heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’9In die tijd 

kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te 

laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel 

openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: 

‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’.

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

 

Zingen:     Lied 526: 1 en 2 – Juich voor de koning 

Verkondiging 

Orgelspel  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk “Onze Vader” 

 

Collecten:  1 Voedselbank (kwartaalprojekt)  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 686 – De Geest des Heren  

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

