
 
 

 
 

Tiende jaargang  nr. 15          1e zondag van de veertigdagen tijd                            Zondag 22 februari 2015 
Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher    Diaken:   Martin Uijterlinde 
Koster: Hans Veraar     Organist:   Dick Ridder 
Lector: Geertje Schootstra 
 
Er is geen oppas- en kindernevendienst 
 
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
 Mevrouw van de Bunt, de Mollstraat 11. 
Meeleven met:     Dhr. Neele is, na een ziekenhuisverblijf, weer in De Beukenhof. 

   Mw. S. Drieënhuizen – Pieksma verblijft momenteel in Zuiderheide. 
Jarigen:      Op 22 februari wordt mevrouw P.H. ter Wal- Ballast, Regenboog 9, 84 jaar.    
Agenda:             Zondag 1 maart, 10.00 uur Ds. M.A.F. Westerman 
   
Afgelopen woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.  Landelijk thema voor deze periode is: Open je handen.    
In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar 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. 
 
Vandaag ontvangt U, op weg naar Pasen,  een bezinningsboekje, samengesteld door de kerken in Bilthoven, en het 
bekende ‘deeldoosje’. De eerste collecte is bestemd voor de 40 Dagen campagne van Kerk in Actie en wel voor 
de bouw van stormbestendige huizen op het eiland Madagscar. Uw gift kan ook naar  de diaconie: 40 dagen 
campagne NL 48 RABO0 0304695203 
 
Lied van de week 540 – Het waren tien geboden 
Dit ‘Lied van veertig regels’ schreef Willem Barnard voor de eerste zondag in de  veertig dagen als het evangelie 
klinkt over de verzoeking in de woestijn (Marcus 1,12-13). Maar dit lied gaat ook over het evangelie van de 
volgende zondag, de verheerlijking op de berg (Marcus 9,2-10) en beide verhalen worden in dit lied met elkaar 
verweven.  
De dichter speelt met de getallen vier, tien en veertig. Tien is van de geboden (strofe 1), vier is van de 
windstreken (strofe 2) en veertig is de tijd dat Mozes op de berg was (strofe 3), de tijd dat Israël door de 
woestijn heeft gezworven (strofe 4), de tijd dat Elia door de woestijn liep om naar de berg te gaan (strofe 5), 
de ‘lange vastentijd’ dat Jezus in de woestijn was (strofe 7, 8). Met Mozes en Elia komt Jezus op de berg bijeen 
(Marcus 9,4, zie strofe 6).   
Na de veertig dagen vasten zal het veertig dagen Pasen zijn, ‘het tijdperk van de Geest’ (strofe 3), om God vier 
maal tien dagen te loven. Met de dubbelmelodie van Frits Mehrtens wordt de tekst ‘heen en weer’ gezongen om 
daarna tot een eenvoudige tweestemmigheid te verstrengelen. Het zangschema is essentieel.(uit: De Eerste 
Dag,  Pieter Endedijk) 
 

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

                  Zingen:         Lied 91 : 1               
Bemoediging en groet                                                      

  



 Drempelgebed  
Zingen:                 Lied 91 : 5                    we gaan zitten 

   
 Gebed om ontferming met gezongen: 
 

 
 
Zingen:     Lied 540 - vrouwen - 7, mannen - 8, vrouwen en mannen -  9 en 10 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag    
 
Lezing:  Genesis 9: 8-17 
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en 
met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle 
dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden 
uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle 
komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 ik 
plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14 Wanneer ik 
wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond 
met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen 
vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen 
God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende 
wezens op aarde gesloten heb.’ 
 
Zingen:   Lied 538: 1 en 2 

 Lezing:  Marcus 1:12-15   
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door 
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan 
dit goede nieuws.’ 
L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

 
 Zingen:     Lied 538: 3 en 4 
 Verkondiging 
 Moment van stilte 
         Zingen:     Lied 91a  

DIENST VAN HET ANTWOORD 
        Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  (369d) 
                   
 Collecten   1. 40 dagentijd  2. Kerk  uitdelen 40 dagen boekjes en deeldoosjes 
         Slotlied:   Lied 536 
    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 


