
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 19                  5e zondag van de 40 dagen tijd,                        Zondag 22 maart 2015 
Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds.M.van Leeuwen, Rhenen 

Ouderling van dienst:     Thea vd Bunt              Diaken:   Jan Willem vd Brink 

Koster: Hans Veraar         Organist: Dick Ridder 
Lector: Thea vd Bunt 

Kindernevendienst:  Bianca Mol  Oppasdienst: Trijntje Timmer   

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

 Mevr. E.vd Bunt-Jonker, Eikenlaan 51 ap.121 

Meeleven met:               Greet vd Bunt (Nootweg 63) verblijft in  Schoonoord, Boekweitland 103 kamer 208, 

                                      3764ZK Soest 

                                      Henk van Doornik is na een ziekenhuisopname weer thuis. 
Agenda:                          Zondag 29 maart 10.00 uur: ds. H.M. Ploeger 

   

Open je handen 

 Elke woensdagavond bent u vanaf 19.15 uur welkom in de kerk, om 19.30 uur zal een meditatief moment beginnen       

en  rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

 

Lied van de week – 852 – U komt mij, lieve God 

Het passieverhaal vertelt dat Jezus in Getsemane diep bedroefd ter aarde valt (Matteüs 26,37-38). Die tekst 

is herkennen we in de tweede strofe van dit lied van Jaap Zijlstra. Maar ook de woorden uit Hebreeën 5,7, uit 

het epistel van deze zondag, resoneren in de tekst: ‘Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en 

met luide stem gesmeekt…’ Een lotgenoot en vriend van wie lijden.  

Een lied dat in de passietijd een plaats kan krijgen in de liturgie. Toch staat het lied in het Liedboek  niet in de 

rubriek ‘Veertigdagentijd’ of ‘De drie dagen Pasen’. De redactie heeft het bewust een plaats gegeven bij 

‘Levensreis’. Want dit lied is niet alleen veelzeggend in de passietijd, maar ook, en misschien nog wel meer, in 

tijden van eenzaamheid, ziekte en te verwachten dood, in dagen van gemis en moeite (strofe 1). 

Willem Vogel schreef een melodie die bij het karakter van de tekst past. Opvallend zijn de grote sprongen. Een 

gedragen tempo doet het lied goed.  (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 145 : 1 en 3            

Bemoediging en groet                                                      

 Drempelgebed  

Zingen:                 Lied 561 : 1, 4 en 5             we gaan zitten 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed                                                            

Voor de kinderen:       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 



1e Lezing:  Psalm 126 (Naardense Bijbel/ Oussoren
 

1. Als de Ene een keer brengt in de kerkering van Sion, zullen wij zijn als wie dromen. 

2. Dan is vol van lachen onze mond, van jubel onze tong- dan zullen ze bij de volkeren zeggen: 

“ de Ene heeft aan hen grote dingen gedaan!” 

3. Grote dingen zal de Ene met ons doen, verheugde mensen zullen wij worden!. 

4. Breng, Ene, in onze kerkering een keer – als bij de ravijnen van Negev. 

5. Die zaaien in tranen, in jubel zullen zij maaien. 

6. Wie gaat, gaat voort al wenend, dragend een handvol van het zaad, - wie thuiskomt, komt aan in 

jubel, als drager van zijn schoven. 

 

Zingen:   Lied 547 : 1, 2 en 3 

  

        2e Lezing:  Johannes 12 : 20 – 33(Naardense Bijbel/Oussoren) 
 

20 Maar enkelen van hen die opklimmen om te aanbidden op het feest zijn Hellenen geweest; 21 die 

komen dan bij Filippus aan, die van Betsaïda in Galilea, en hebben hem de vraag gesteld en gezegd: 

heer, wat wij willen is: Jezus zien! 

22 Filippus komt  en zegt het Andreas;  Andreas komt met Filippus mee en zegt het Jezus. 

23 Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hen: gekomen is het uur dat de mensenzoon  verheerlijkt 

wordt  24 Amen, amen, ik zeg u: als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft dan blijft hij alléén; 

maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht; 

25 wie zijn lijf-en-ziel liefheeft zal haar verliezen, en wie in deze wereld zijn lijf-en-ziel ‘haat’ zal 

haar bewaren voor eeuwig leven; 

26  als iemand mij dienstbaar wilzijn moet hij mij volgen, en waar ik ben  daar zal mijn bediende zijn; 

als iemand mij bedient zal de Vader hem eer bewijzen; 

27 nu  “is mijn ziel verbijsterd” wat moet ik zeggen? – “Vader, red mij uit dit uur”   

Nee, daarom ben ik gekomen:  voor  dit  uur !... 

28  “Vader, verheerlijk uw Naam!” Dan komt er een stem uit de hemel:  “ik heb hem verheerlijkt en zal 

hem verheerlijken! “ 

29 Toen heeft de schare die daar stond en het hoorde gezegd dat er een donderslag was geschied;  

anderen hebben gezegd: een engel heeft tot hem gesproken! 

30  Het antwoord van Jezus is dat hij zegt: niet om mij is de stem geschied, 

nee,  om u !-   31 nú  is er een oordeel over deze wereld;  nú  zal de overste van deze wereld naar 

buiten worden uitgeworpen ! – 

32  en als ik van de aarde zal worden omhoog geheven zal ik allen tot mij trekken! 

33  Maar dit heeft hij gezegd om in tekentaal aan te duiden met wat voor dood hij zou gaan sterven. 
 

 L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God

 

Zingen:     Lied 547 : 6 

 Verkondiging 

 Zingen:     Lied 538 : 1 en 4 

 
      DIENST VAN HET ANTWOORD 

        Dankgebed, voorbeden,  stil gebed en gezamenlijk “ Onze Vader”             kinderen komen terug 

Collecten:     1. Diaconie   2. Kerk  

          

Slotlied(staande)   Lied 967 : 1, 6 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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