
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 12                       Vierde zondag  na Epifanie                            Zondag 1 februari 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei, toekomst 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet    Diaken van dienst: Gerard Veraar  

Koster: Piet van de Bunt    Organist:   Jan de Vries 
Lector: Henk Herbert 

Kindernevendienst:  Sylvia Scherpenzeel   Oppasdienst:  Heidi Knijff  

Jarigen: De heer H. Nijkamp, Nootweg 242A, 1231 CV Loosdrecht 

 28 januari is hij 94 jaar geworden. 

 Mevrouw D.A. Plooij-Janssen, St Annepad 72, 1231 DB Loosdrecht,  

 7 februari wordt zij 84. 

Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat;  

De Avondmaalscollecte is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor  de 

inheemse volken in Cambodja. Uw bijdrage kan ook naar de diaconie: 

Werelddiaconaat NL48RABO00304695203. 

 2. Kerk 

Agenda: Zondag 8 februari, - 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger      

 Maandag 9 februari, filmavond: begint om 19.30 uur in het Wijkgebouw  

Lied van de week –  Lied 533  - Daar komt een man uit Nazaret 

Een aanstekelijk lied, geschreven als kinderlied, maar zeer geschikt voor kleine en grote monden, dat vertelt 

over de weg van Jezus, van zijn verschijning, zijn Epifanie, tot de opstanding, opnieuw zijn verschijning. 

Vergelijking van de tekst van de strofen 1 en 6 maakt dat duidelijk: bij vergetenen is Hij te vinden (strofe 1), 

bij de doden is Hij niet te vinden (strofe 6). Zo zal Hij in ons midden verschijnen (refrein na strofe 6). 

Interessant is hoe de dichter, Karel Deurloo, speelt met plaatsaanduidingen. In Galilea moet je naar Hem 

vragen, maar Hij is nergens thuis in het land (strofe 4). Hij is thuis in Jeruzalem, waar Hij geleden heeft 

(strofe 5), bespot werd en geslagen (refrein). De aanstekelijkheid van het lied is in het bijzonder te danken aan 

de melodie van Jetty Podt, waaraan een ritme-begeleiding (trom, djembé, claves, etc.) is toegevoegd, 

noodzakelijk bij het zingen. De melodie is niet moeilijk: tot halverwege het refrein zijn er identieke regelparen, 

dus zeer geschikt voor voor- en nazang. Aandacht moet er zijn voor een juiste ritmische uitvoering, waarbij de 

maatwisselingen zeer functioneel de tekstaccenten ondersteunen. (Pieter Endedijk, De Eerste Dag) 

Orde van dienst 

Zondag van het werelddiaconaat  -  Viering Maaltijd van de Heer (zittend) 

Welkom en mededelingen                         Moment van stilte                         

DIENST VAN DE VOORBEREIDING           we gaan staan 

                 Aanvangslied:       Lied 33 : 1              

Bemoediging en groet                                                      

 Drempelgebed  

Glorialied:                 Lied 33 : 7                    we gaan zitten 
 Gebed om ontferming met gezongen: 

 
Loflied:     Lied 287 : 1,2, 4, 5 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag    



We zingen: Ga je mee?  

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   

   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 Refrein  

               kinderen mogen naar de nevendienst 

Lezing:  Kolossenzen 1 : 9-23  (uit de Bijbel in Gewone Taal)  

 Paulus bidt voor de kerk van Kolosse 
8 Epafras heeft mij verteld dat jullie dankzij de heilige Geest veel van elkaar houden. 9 Sinds ik dat 

gehoord heb, bid ik elke dag voor jullie. Ik vraag aan God of hij jullie via de heilige Geest ook wijsheid 

en inzicht wil geven. Want alleen op die manier kunnen jullie goed begrijpen wat God wil. 
10 Als jullie weten wat God wil, dan kunnen jullie altijd doen wat hij verlangt. En dan kunnen jullie leven 

op een manier die bij christenen past. Dat betekent dat jullie veel goede dingen zullen doen, en God 

steeds beter zullen leren kennen. 11-12 God zal jullie dan steunen met zijn grote, hemelse macht. Hij zal 

jullie kracht geven om geduldig vol te houden in alle moeilijkheden. 

Jullie moeten blij zijn, en God, de Vader, danken. Want hij heeft ervoor gezorgd dat jullie nu bij de 

hemelse wereld horen, net als alle andere christenen.13 Hij redde ons allemaal uit de macht van het 

kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon Christus, van wie hij zo veel 

houdt. 14 Omdat we bij Christus horen, zijn we gered en zijn onze zonden vergeven. 

Alles is met Christus begonnen 
15 Christus heeft ons laten zien wie God is, door hem werd God zichtbaar. 

Met Christus is de schepping begonnen.16 God heeft Christus alles laten maken: alles in de hemel en 

alles op aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen. Ja, zelfs alle hemelse machten en krachten. 

Alles is door Christus gemaakt, en alles bestaat om hem te dienen. 17 Hij is belangrijker dan alles en 

iedereen. Alles is op hem gericht. 
18 Christus is het hoofd van de kerk. Met hem is de kerk begonnen, toen hij als eerste opstond uit de 

dood. Alles is met hem begonnen! 
19 God zelf wilde aanwezig zijn in Christus. 20 Want hij wilde via zijn Zoon vrede brengen tussen de 

schepping en zichzelf. Hij liet hem voor ons sterven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed 

tussen God en iedereen op aarde en in de hemel. 

Blijf vertrouwen op het goede nieuws 

21 Vroeger waren jullie vijanden van God. Jullie hoorden niet bij hem, want jullie deden slechte 

dingen. 22 Maar God zorgde ervoor dat er vrede kwam tussen hem en jullie. Want hij liet zijn Zoon 

mens worden, en sterven. En door de dood van zijn Zoon zijn jullie zonden vergeven. Zo zorgde God 

ervoor dat jullie heilig, goed en volmaakt voor zijn troon kunnen staan. 
23 Maar dan moet jullie geloof wel sterk en krachtig blijven. Jullie moeten blijven vertrouwen op het 

goede nieuws dat verteld is aan jullie en aan alle andere mensen op aarde. Ik vertel dat goede nieuws 

als dienaar van God.     L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God

Zingen:   Lied 513 . 

 Verkondiging 

         Zingen:     Lied 340B 
      DIENST VAN HET ANTWOORD 

        Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed       

 Collecten    

         Viering van het avondmaal – Tafelgebed : Kom tot ons hier in ons midden  

 Slotlied:   Lied 978         

 Zegen -  beantwoord  met gezongen Amen      
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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