
 

 

 
Elfde jaargang  nr. 10                         4e zondag na  Epifanie                             Zondag 31 januari  2016 

Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

Voorganger: mw.ds E.E.van Aarsen-Schiering, Amsterdam 

Ouderling van dienst: Margriet vd Water                    Diaken:       Wil Veraar             

Koster: Piet vd Bunt                              Organist:   Johan Swart 

Lector: Ellen Swart 

Meeleven met elkaar: hr L. Heilema is opgenomen in ziekenhuis Tergooi, lokatie Blaricum 

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

                                  hr.  L.C. Winkelhorst, St Annepad  70  

Jarigen:                      mw. D.A. Plooij-Janssen, St Annepad 72, wordt 7 febr. 85 jaar 

Agenda:  woe. 3 febr. 10.00 uur consistorie “Koffie met de krant” 

                        do.4 febr. gemeenteavond, thema: “Toekomst van onze kerk” 

                                   aanvang  19.45 uur, koffie vanaf 19.30 uur. Gezien het onderwerp van de 

                                   avond is uw aanwezigheid en inbreng meer dan gewenst! 

                        zo. 7 febr. 10 uur   mw.ds. H.M. Ploeger, zondag Werelddiaconaat 

                                   viering Maaltijd van de Heer  

 

Lied van de zondag: Lied 905 

 

            Orde van dienst         Thema: “de gelijkenis van het zaad en de grond” 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

 

Intochtslied:   Psalm 83: 1 en 3  

Bemoediging, groet en drempelgebed 

We zingen Lied 527: 1, 3 en 5                                   we gaan zitten 

 

Kyrië gesproken en gezongen Gloria:  Lied 302: 1, 2 en 3 

 
Gebed  bij de opening van de schrift  
 
Lezing Oude Testament:  Genesis 1: 9 - 13 
 

9
 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land 

verschijnt.’ En zo gebeurde het. 
10

 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water 

noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 
11

 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei 

bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 
12

 De aarde bracht jong 

groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad 

erin. En God zag dat het goed was. 
13

 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 
 

 



 
Zingen:            Lied:  686: 1,2 en 3 
 
 Lezing Nieuwe Testament: Lucas 8: 4 tm 15   
 
4
 Toen er vanuit de steden mensen naar 

hem toe gekomen waren en er zich een 

grote menigte verzameld had, vertelde hij 

deze gelijkenis: 
5
 ‘Iemand ging eens naar 

zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee 

bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het 

werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 
6
 Er viel ook wat zaad op rotsachtige 

bodem, maar toen het opschoot, droogde 

het uit door gebrek aan water. 
7
 Ander zaad 

viel tussen de distels, en toen de distels 

opschoten verstikten ze het. 
8
 Maar er viel 

ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat 

bracht honderdvoudig vrucht voort toen 

het was opgeschoten.’ Hij voegde er met 

luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te 

horen, moet goed luisteren.’ 
9
 Zijn leerlingen vroegen hem wat deze 

gelijkenis betekende. 
10

 Hij antwoordde: 

‘Jullie mogen de geheimen van het 

koninkrijk van God kennen, maar de 

anderen krijgen alles in gelijkenissen te 

horen, opdat ze zien zonder inzicht en 

horen zonder iets te begrijpen. 
11

 Dit is de 

betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het 

woord van God. 
12

 Het zaad op de weg, dat 

zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna 

komt de duivel en graait het woord weg uit 

hun hart, om te voorkomen dat ze worden 

gered door te geloven. 
13

 Het zaad op de 

rotsachtige bodem, dat zijn zij die het 

woord vol vreugde aannemen wanneer ze 

het horen, maar het schiet geen wortel; ze 

geloven zolang het hun goed uitkomt, maar 

als ze op de proef worden gesteld, worden 

ze afvallig. 
14

 Het zaad dat tussen de distels 

valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, 

maar door zorgen en rijkdom en de 

genoegens van het leven worden ze 

gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht 

dragen. 
15

 Het zaad in de vruchtbare grond, 

dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart 

naar het woord hebben geluisterd, het 

koesteren en door standvastigheid vrucht 

dragen. 

 

L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God
 
Zingen:                      Lied 320: 1,2 en 3 
 
Overweging/Preek 
Muzikaal intermezzo 
Zingen:               Lied 538: 1 tm 4 

 

Dankgebed- Voorbeden –Stil gebed – “Onze Vader” 

 

Collecten:     1. Ouderenmiddag   2. Kerk  

 

Slotlied:(staande)   Lied 418: 1 tm 4 

                           
Zegenbede  met gezongen AMEN 
 
 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: H.Herbert. tel.035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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