
 
 

 
 

Tiende jaargang  nr. 14                       Zesde zondag  na Epifanie                            Zondag 15 februari 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei, toekomst 

Voorganger: Mw. Ds. A. Groeneveld – Weesp 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm     Collectant van dienst: Wout Visscher 
Koster: Hans Veraar     Organist:   Jan de Vries 
Lector: Janna Saalmink 
Kindernevendienst:  Greet de Groot    Oppasdienst:  Bianca Mol   
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
 de heer Theo J. Leene, Hallincklaan 30. 
Meeleven met:  mw. S. Drieënhuizen (Van Sypesteinlaan) verblijft in ziekenhuis Tergooi, locatie Blaricum 
   mw. C. Veldhuizen (Emtinckhof) verblijft in Gooizicht 
Agenda:    
Maandag 16 februari: ontmoetingsbijeenkomst in de kerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 
Woensdag 18 februari (aswoensdag) begint de voorbereiding op het Paasfeest: de veertig dagen tijd.  Landelijk 
thema voor deze veertig dagen tijd is: Open je handen. In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar onze 
handen openen en de stilte zoeken. Daartoe is onze kerk elke woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te 
zijn, een tekst te overwegen, te luisteren naar muziek.  
Elke woensdagavond bent u vanaf 19.15 uur welkom, om 19.30 zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 
uur zal het samenzijn afgesloten worden. 
Donderdag 19 februari: 14.30 uur bijbelkring in de kerk (onderwerp: Mattheüs 7) 
Zondag 22 februari, 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger 
 
Lied van de week 342 – In God de Vader op zijn troon 
Rudolf Alexander Schröder schreef in 1937 deze strofische bewerking van de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
In Duitsland is het een bekend lied. Een Nederlandse vertaling was dan ook zeer welkom. De liedboekredactie 
gaf daartoe een opdracht aan André Troost.  
In de tekst wordt twee keer de Drie-eenheid beschreven. Allereerst in de strofen 1 en 2. De vertaler heeft aan 
de heilige Geest een mooie contrastrijke omschrijving meegegeven (die in de Duitse tekst ontbreekt): ‘zacht als 
de wind, / een sterke moeder bij haar kind’ (strofe 2). 
Dan volgt in de strofen 3 t/m 5 opnieuw een lofzang op de Drie-eenheid.  
De melodie van Christian Lahusen stamt uit dezelfde tijd als de tekst. Het is een sterke melodie met mooie 
melodische wendingen. De eerste twee regels zijn gelijk, de derde regel brengt een nieuw melodisch motief: 
identieke bouwstenen die steeds lager worden herhaald, ook in het begin van de vierde regel. Ondanks dat de 
melodie in halve notenwaarden is genoteerd, moet deze niet te langzaam gezongen worden. Een vloeiende 
melodische lijn kan ervoor zorgen dat het lied niet te statisch gaat klinken. Een eenvoudig gezongen ‘Amen’ sluit 
het lied af.  (Pieter Endedijk, uit: De Eerste Dag) 
 

Orde van dienst 
Welkom en mededelingen                          
Moment van stilte                         
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING           we gaan staan 

                  Aanvangslied:       Lied 67 : 1 en 2              
Bemoediging en groet                                                      

 Drempelgebed  
Zingen:                 Lied 67 : 3                    we gaan zitten 

 Kyrië/ Gebed voor de nood van de wereld 
Glorialied:    Lied 304  
 



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 kindernevendienst 
Lezing:  2 Koningen 5:1-3 en 9-15b 
1 Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer 
door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar 
deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2 Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit 
Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3 Zij zei tegen 
haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel 
genezen.’ 9 Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10 Elisa stuurde iemand naar 
buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en 
zult u weer rein zijn.’ 11 Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ 
zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste 
plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12 Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de 
Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te 
worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13 Maar zijn bedienden kwamen hem 
achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die 
toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker 
doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de 
godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer 
rein. 15 Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting 
en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is. Alstublieft, neemt u een 
geschenk van uw dienaar aan.’ 
 
Zingen:   Lied 350: 1, 2, 3 en 6 

 Lezing:  Marcus : 1:40-45   
40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij 
op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, 
raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 
43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets 
zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft 
voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal 
breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad 
kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen 
van alle kanten naar hem toe komen. 
L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

 
 Zingen:     Lied 534 
 Verkondiging 
         Zingen:     Lied 837 : 1, 3 en 4 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
        Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  
                  kinderen komen terug 
 Collecten     1. Diaconie  2. Kerk 
         Slotlied:   Lied 150a      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 


