
 

Zestiende jaargang nr. 10                      zondag 31 januari 2021                              liturgische kleur: groen 
4de 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 H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water         Organist:  Jaap Hoeflaken 

Koster:                       Evert Jan van de Water             Techniek:  Jan Piet Ouwens 

Medewerking: Ati Valkenburg en Jan Willem van de Brink  

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

 Mevr. H. Reymerink - Versteeg, Diependaalselaan  339, flat 4, 

1216 GE Hilversum. 

Jarigen:                     Dhr. J.J. Veraar, De Molstraat 2, 1231 VM  Loosdrecht. Hij hoopt 6 februari 

                                  82 jaar te worden. 

                                  Mw. D.A. Plooij - Janssen, Sint Annapad 77 1231 DB Loosdrecht. Zij hoopt 

 7 februari 90 jaar te worden. 

Agenda:  Zondag 07 febr.. 10.00 uur  Mw. Ds. H. M. Ploeger  

      

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

 

Aanvangslied:  Psalm  63: 1 - Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat   we gaan staan                                                                  

Bemoediging en  Groet                                                   

Drempelgebed                                                                                                      we gaan zitten 

Zingen:        Psalm  63: 3  - Wanneer ik wakend in de nacht  

Gebed om ontferming 

Glorialied:     Lied 302: 1 en 4 – God in den hoog, alleen zij eer  

         

 

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


DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  1 Samuël 3: 1 t/m 10 

Samuel geroepen 

31De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden 

woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. 

Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom van 

de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 

antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 

antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6riep 

de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ 

Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7Samuel had 

de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het 

woord tot hem te richten. 8Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging 

naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de 

jongen riep. 9Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je 

antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10en 

de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel 

antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 

Lezing:  Marcus 1: 14 t/m 20 

4Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws 

verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot 

inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’  

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 

netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van 

jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop 

zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het 

herstellen van de netten, 20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners 

achter in de boot en volgden hem. 

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

Lied 531 – Jezus die langs het water liep 

Overweging   

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,  “Onze Vader” 

Collecten: 1  Kerk in Actie Missionair werk     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 419 – Wonen overal nergens thuis 

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 
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