
 

 

Zestiende jaargang nr. 9                      zondag 24 januari 2021                              liturgische kleur: groen 

                                        Zondag in de Week van gebed voor eenheid van christenen 

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 H.M. Ploeger, Thema: Blijf in mijn liefde 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree           Organist:  Dick Ridder 

Koster:                       Mary Bruinsma                            Techniek: Jan Piet Ouwens 

Medewerking: Jacques en Corry Vijlbrief  

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

 mw G. v.d. Water-Tiggelaar, Regenboog 49 

Jarigen:                     Mw. H.Reijmerink-Versteeg, Diependaalselaan 339,flat 4, 1216 GE Hilversum 

                                  wordt 27 jan. 85 jaar 

                                  Mw B.J.N.A.M. Lagrouw-Schipper, Schakel 25, wordt 31 jan. 83 jaar 

Agenda:  Zondag 31 jan. 10.00 uur  Mw. Ds. H. M. Ploeger  

                                    

      

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

 

Aanvangslied:Lied  275: 1, 3 en 5 – Heer,onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig     we gaan staan                                                                  

Bemoediging en  Groet                                                   

Drempelgebed                                                                                                            we gaan zitten 

Gebed om ontferming 

Glorialied:    Lied 705 – Ere zij aan God de Vader  

             

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

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


Lezing: Johannes 15 : 1 tm 17  -    De wijnstok en de ranken 

 

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is 

de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die 

geen vrucht draagt snijdt hij weg, en 

iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij 

bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 

Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen 

jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik 

in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok 

blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. 

Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als 

jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de 

wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand 

in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht 

dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 

6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid 

als een wijnrank en verdort; hij wordt met 

andere ranken verzameld, in het vuur 

gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij 

blijven en mijn woorden in jullie, kun je 

vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De 

grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 

worden wanneer jullie veel vrucht dragen 

en mijn leerlingen zijn. 9 Ik heb jullie 

liefgehad, zoals de Vader mij heeft 

liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in 

mijn liefde als je je aan mijn geboden 

houdt, zoals ik me ook aan de geboden van 

mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde 

blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn 

vreugde te geven, dan zal je vreugde 

volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie 

elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 

liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan 

je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie 

zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik 

zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, 

want een slaaf weet niet wat zijn meester 

doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles 

wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 

bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet 

mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb 

jullie opgedragen om op weg te gaan en 

vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je 

de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je 

geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar 

lief. 

 

v.: Lof zij U, Christus     a.: In eeuwigheid, Amen     

Lied 653: 1, 5 en 7 – U kennen uit en tot U leven 

Overweging   

Lied 568 a – Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

               Daar waar liefde is, en vrede, daar waar liefde is, daar is God met ons.  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,  “Onze Vader” 

Collecten: 1. oecumene   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 791 : 1, 2, 3 en 6  - Liefde eenmaal uitgesproken 

Zegen  

 

     

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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