
 

Zestiende jaargang nr. 11                      zondag 07 februari 2021                              liturgische kleur: groen 
5de 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: Martin Uijterlinde          Organist:  Olaf Neuhaus 

Koster:                       Evert Jan van de Water             Techniek:  Gerard Veraar 

Medewerking: Margriet van de Water en Anne Penning  

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

 Dhr. J.P. Ouwens en  Mevr. H.M. Ploeger, Van Mierislaan 25, Loosdrecht 

Jarigen:                      Geen 

Agenda:  Zondag 14 febr. 10.00 uur  Mw. Ds. E. Aarsen - Schiering  Amsterdam 

      

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

 

Aanvangslied:  Lied 834: 1 en 2  vernieuw Gij mij      we gaan staan                                                                  

 

Bemoediging en  Groet                                                   

 

Drempelgebed                                                                                                      we gaan zitten 

 

Zingen        Lied 834: 3    

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied:     Lied 304 zing van de Vader  

         

 

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


DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

Lezing:  Marcus 1: 21 t/m 28 

21Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en 

onderwees er de mensen. 22Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe 

als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23Er was in de synagoge ook een man die bezeten 

was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van 

Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25Jezus 

sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26De onreine geest deed de man stuiptrekken 

en verliet hem met een luide schreeuw. 27Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 

‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, 

wordt hij gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. 

 

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

 

   

 

Zingen Lied 534 - Hij die de blinden weer lied zien 

Overweging   

Orgelspel 

Lied: 839 – Ik danste in de morgen 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,  “Onze Vader” 

 

Collecten: 1  Kerk in Actie Wereld Diaconaat (Bangladesh)    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 425 – vervuld van zegen 

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/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

