
 

 

Zestiende jaargang nr. 8                      zondag 17 januari 2021                              liturgische kleur: groen 

                                                               2 e Zondag na  Epifanie 

Gedurende de lockdown periode, vooralsnog t/m 9 februari, 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 A.de Boer 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm    Organist:  Dick Ridder 

Koster:                       Mary Bruinsma                    Techniek:  Wout Visscher 

Zang: Pim en Everdien Liekamm  

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

 dhr. W. Timmer, Nw Loosdrechtsedijk 124 

Jarig:                         Mw. J.H. Prinsen-vd Bunt,Nw Loosdrechtsedijk 121 E, wordt 22 jan.88 jaar 

Agenda:  Zondag 24 jan. 10.00 uur  Mw. Ds. Hillegonda Ploeger  

                                   De gezamenlijke dienst met de Paulus Parochie komt te vervallen. 

      

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

 

Aanvangslied:      Lied  209                                                                 we gaan staan 

Bemoediging en  Groet                                                  we gaan zitten 

Gebed 

 

Glorialied: Lied 900 – Nada te turbe, nada tespante 

Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken 

            Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, 

            God alleen is genoeg 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

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


Zingen: Lied 314: 1 en 3 

Schriftlezing: Lucas 2: 22-38     Toewijding van Jezus in de tempel 

22Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten 

verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23zoals is 

voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden 

toegewijd.’ 

Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelden of twee 

jonge gewone duiven.25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig 

en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest 

rustte op hem. 26Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij 

de messias van de Heer zou hebben gezien. 27Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en 

toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet 

gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
          29‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.Want met eigen ogen heb ik 

de redding gezien 31die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard 

wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’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. Op dat moment kwam ze naar hem toe, bracht hulde 

aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 

Zingen: Lied 159 – Nu laat Gij Heer, mij gaan 

Overweging              Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten: 1. liturgische tafelschikking 40 dagentijd     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 416: 1 en 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn  

Zegen - beantwoord met gezongen AMEN 

 

 

Actie kerkbalans 2021 is van 16 tm 30 januari met als thema: 

“Geef dan vandaag voor de kerk van morgen”.   Wij rekenen weer op Uw medewerking! 

     

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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