
 
 

 
 

Tiende jaargang  nr. 16          2e zondag van de veertigdagen tijd                            Zondag 1 maart 2015 
Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds. M.A.F. Westerman 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet    Diaken:   Ati Valkenburg 
Koster: Hans Veraar     Organist:   Dick Ridder 
Lector: Ellen Swart 
 
Er is geen oppas- en kindernevendienst 
 
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
 mevrouw Reijmelink, Rembrandtlaan 32. 
Jarigen:      Mevrouw M.N. Olie-Schipper, Van Dorenwerdestraat 4, wordt op 6 maart 84 jaar.    
Agenda:             Dinsdag 3 maart, 16.30 uur: 12+ groep in de kerk 
                          Donderdag 5 maart: ontmoetingsbijeenkomst in de kerk. Vanaf 14.15 uur staan koffie     
                                      en thee klaar. We beginnen om 14.30 uur.  
    Zondag 8 maart, 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger 
 
Omdat er veel aanmeldingen waren, zal er nog een ontmoetingsbijeenkomst zijn. Die zal gehouden worden op 
donderdagmiddag 12 maart. Er kunnen zich nog enkele mensen aanmelden voor één van beide middagen. 
Aanmelden kan bij Hillegonda Ploeger of Liesbeth Visscher (035-582 49 38).  
 
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. 
   
Het landelijk thema van Kerk in Actie is voor deze veertigdagentijd: open je handen. Vorige week 
werden, ter ondersteuning op onze weg naar Pasen, de bezinningsboekjes uitgedeeld, samen met de 
deeldoosjes. Vandaag kunt U alsnog een boekje en doosje meenemen. Boekjes en doosjes liggen bij de 
koffietafel. De eerste collecte is bestemd voor pastorale en diaconale zorg voor Christenen in de 
Golfstaten, zie de folder. Uw gift kan ook naar de diaconie met vermelding: 
40 dagen campagne. NL 48 RABO  0304695203. 
 
Lied van de week 545 – Christus staat in majesteit 
Bij het evangelie over de verheerlijking op de berg (Marcus 9,2-10) schreef de Amerikaanse theoloog Brian A. 
Wren (*1936) in 1962 dit lied, door Jan Willem Schulte Nordholt op een uitstekende manier vertaald. Het 
bijbelverhaal wordt gevolgd: Christus verschijnt in heerlijkheid (strofe 1), Mozes en Elia getuigen daarvan, de 
lange lijn van wet en profeten wordt voltooid (strofe 2). Hoewel Marcus alleen vertelt dat zij in gesprek zijn 
met Jezus, weet de evangelist Lucas te melden dat zij spraken over zijn ‘exodus’, zijn uitgang te Jeruzalem 
(Lucas 9,31, strofe 3). Dan klinkt een hemelse stem: ‘Dit is mijn Zoon in wie Ik welbehagen heb’ (strofe 4).  Elke 
strofe wordt besloten met een ‘Halleluja’. Misschien voor ons minder passend voor de veertigdagentijd, maar in 
de lutherse en anglicaanse traditie klinkt dit bijbelgedeelte in de epifaniëntijd. En met de strekking van de 
laatste strofe is een ‘Halleluja’ meer dan passend. 
Dit lied van Wren komt in diverse liedbundels in Engeland en de VS voor, met evenzoveel verschillende 
melodieën. De redactie van het Liedboek koos voor de welluidende melodie ‘Mowsley’ van Cyril Taylor (1907-
1991), die even stralend is als de liedtekst. 
(Pieter Endedijk, uit: De Eerste Dag) 
 



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

                  Zingen:          Lied 111 : 1               
Bemoediging en groet                                                      

 Zingen:                  Lied 111 : 5         we gaan zitten 
 Gebed om ontferming  

Zingen:      Lied 885 
De tien geboden 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om verlichting 
Lezing:  Deuteronomium 34: 1-9 
341 Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover 
Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, 2 Naftali, het gebied 
van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, 3 de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de 
palmstad Jericho, tot aan Soar. 4 De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en 
Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen 
oversteken zul je niet.’ 5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. 6 
En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand 
waar zijn graf is. 7 Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten 
niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8 De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden 
om Mozes’ dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. 9 Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat 
hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de 
Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd. 
 
Zingen:   Lied 753 

 Lezing:  2 Koningen 2:8-14     lezing niet afgedrukt 
Zingen:     Lied 538: 2 en 3 

 Lezing:  Marcus 9: 2-10 
2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal 
alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als 
geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met 
Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier 
zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij 
moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de 
wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens 
niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan 
niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze 
namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit 
de dood. L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

  
 Zingen:   Lied 405: 3 en 4 

Verkondiging 
 Orgelspel 
         Zingen:     Lied 513  

DIENST VAN HET ANTWOORD 
        Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader   
 Collecten     1. Kerk in actie voorjaarszendingsweek  2. Kerk   
         Slotlied:   Lied 905: 1 en 4 
    Zegen -  beantwoord  met lied 840:2      

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 


