
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 18   4e zondag van de 40 dg tijd,zondag Laetare, verheugt u       Zondag 15 maart 2015 
Liturgische kleur: paars/roze – in boetetijd breekt licht door 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Rita Zeldenrijk     Diaken:   Gerard Veraar 

Koster: Henk van Doornik     Organist:   Jan de Vries 
Lector: Henk Herbert 

Kindernevendienst:  Mathilde de Oude  Oppasdienst: Michelle van de Bunt   

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

 Mevr. G. vd Bunt-Zeldenrijk, Nootweg 63 

 

Jarigen:    hr. J.vd Meent,Egelshoek 9, wordt 21 maart 80 jaar. 

Agenda:     Vanmorgen is er na de dienst kindercatechese in de Magneet.  

      Dinsdagavond 17 maart zal in de kerk de film “Troubled Water” vertoond worden. 

                                      Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en we willen om 20.00 uur beginnen. 

                                      Donderdagmiddag 19 maart Bijbelkring in de kerk. We beginnen om 14.30 uur  

                                      Zondag 22 maart 10.00 uur: mw. ds. M. van Leeuwen, Kockengen 

   

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. 

 

Vandaag is de 1e  collecte bestemd voor de 40 Dagen campagne van Kerk in Actie en wel voor “leven ondanks 

hiv/aids in Zuid Afrika”.  Uw gift kan ook naar de diaconie: 40 dagen campagne NL48 RABO 0304695203 

 

Lied van de week – 546  Wees blijde, nu in ’t midden van het lijden 

De vierde zondag in de veertig dagen, ‘Laetare’, draagt ook de naam ‘Klein Pasen’. Dat is het midden van de 

vastentijd, het ‘’t midden van het lijden’ (strofe 1, eerste regel), en op deze zondag is de vreugde van Pasen al 

merkbaar, voordat de passie tot klinken komt. De kleur paars licht op tot rozerood (strofe 5, regel 4). 

Willem Barnard schreef de tekst, zoals hij zei: ‘naar de motieven van Klein Pasen of Laetare’. Die motieven 

moeten dan wel gezocht worden in de gegevens van het klassieke leesrooster. Het evangelie van deze zondag, 

Johannes 6,1-15, vertelt over de brooddeling (strofe 4).    

Aanvankelijk schreef Barnard zijn woorden op de melodie van Psalm 110. Later gaf hij de voorkeur aan de wijs 

van Willem Vogel, omdat ‘déze woorden gebaat zijn met een ‘liedje-achtige’ toonzetting’. (uit De Eerste Dag, 

Pieter Endedijk) 

      

     Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                          

Moment van stilte                         

DIENST VAN DE VOORBEREIDING           we gaan staan 

                  We zingen:        Lied 708 : 6              

Bemoediging en groet                                                      

 Drempelgebed  

Zingen:                 Lied 287 : 1 en 5             we gaan zitten 
  

Gebed om ontferming met gezongen: 



 
 

Zingen:     Lied 547 : 1,4, 5 en 6       
 

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:  Jozua 4 : 19 – 5 : 1; 10 – 12 
19 Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het sloeg 

zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. 20 Jozua richtte daar de twaalf stenen op die ze 

uit de Jordaan hadden meegenomen. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen later 

vragen wat deze stenen betekenen, 22 dan moet u hun het volgende vertellen: “Israël is de Jordaan 

overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23 Want de HEER, jullie God, heeft de Jordaan voor 

jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft 

drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. 24 Want alle volken op aarde moeten weten hoe 

machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.”’ 
Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaänieten bij 

de zee hoorden dat de HEER de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, 

sloeg de angst voor Israël hun om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. 
 

10 Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond 

van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. 11 Al één dag na het pesachoffer aten ze 

ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. 12 Er kwam die dag geen manna 

meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de 

akkers van Kanaän. 
Zingen:   Lied 546 : 1, 4 en 5

  

        Lezing:  Johannes 6 : 1 – 15 
 L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God

 

Zingen:     Lied 383 

 Verkondiging 

 Moment van stilte 

         Zingen:     Lied 536 

 
      DIENST VAN HET ANTWOORD 

        Dankgebed, voorbeden,  stil gebed en gezamenlijk “ Onze Vader” (369d)    kinderen komen terug 

Collecten     1. Kerk in actie werelddiaconaat    2. Kerk  

         Slotlied(staande)   Lied 653 : 1, 2 en 7     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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