
 

 

 

Elfde jaargang nr. 12                  1e zondag van de 40 dagentijd/Invocabit         Zondag 14 februari 2016 

Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

                                                 Voorganger: Ds.H.M. Ploeger 

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

Koster:  Hans Veraar                      Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Nella IJperlaan 

 

Vandaag is er weer Kidsclub in de Magneet 

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

                                       mevr. M Kuyvenhoven-Kok,  Eikenlaan 92 

 

Agenda: Di.16 febr.14.30 uur ontmoetingsbijeenkomst in de kerk. 

              u kunt zich opgeven bij Hillegonda Ploeger of Liesbeth Visscher 

              Woe 17 febr. In deze veertig dagen tijd zullen we met elkaar de stilte zoeken. Daartoe 

              is onze kerk elke woensdagavond geopend. Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 uur  

              zal er een meditatief moment beginnen ,± 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

              Do.18 febr. 14.30 uur – Bijbelkring in de consistorie 

          Do.18 febr. 20.00 uur – De commissie Loosdrecht van het Nederlands Bijbelgenootschap 

              nodigt u van harte uit voor een informatieavond over de Samenleesbijbel. 

              Iemand van het NBG is aanwezig om uitleg te geven over opzet en gebruik van deze Bijbel. 

              Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.   Wij hopen u daar te ontmoeten. 

              Zondag 21 febr. 10.00 uur: Ds. J.J. Blom, 2e zondag 40-dagen tijd 

Lied van de week:  Lied 928 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                         Moment van stilte                        we gaan staan   

    

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   psalm 91: 1         

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   psalm 91: 5        we gaan zitten 

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! 

 

De kinderen/jongeren  gaan naar de Kidsclub 

 

 

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 

 

Gebed om ontferming met gezongen  Kyrie eleison  



Zingen:  Lied 538: 1 en 2 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Lucas 4: 1-13        “Jezus door de duivel op de proef gesteld” 

41-2 Vervuld van de heilige Geest trok 

Jezus weg van de Jordaan, en geleid door 

de Geest zwierf hij veertig dagen rond in 

de woestijn, waar hij door de duivel op de 

proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, 

en toen de veertig dagen verstreken 

waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei 

tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 

beveel die steen dan in een brood te 

veranderen.’ 4 Maar Jezus antwoordde: ‘Er 

staat geschreven: “De mens leeft niet van 

brood alleen.”’  5 Toen bracht de duivel 

hem naar een hooggelegen plaats en liet 

hem in een en hetzelfde ogenblik alle 

koninkrijken van de wereld zien. 6 De 

duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht 

over dat alles en ook de roem die ermee 

gepaard gaat, want ik kan daarover 

beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 

7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal 

dat allemaal van u zijn.’ 8 Maar Jezus 

antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid 

de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9 De 

duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en 

zette hem op het hoogste punt van de 

tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de 

Zoon van God bent, spring dan naar 

beneden. 10 Want er staat geschreven: 

“Zijn engelen zal hij opdracht geven om 

over u te waken.” 11 En ook: “Op hun handen 

zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet 

zult stoten aan een steen.”’ 12 Maar Jezus 

antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, 

uw God, niet op de proef.”’ 13 Toen de 

duivel Jezus aan al deze beproevingen had 

onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem 

vandaan. 

 

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

 

Zingen:    Lied 538: 3 en 4 

Verkondiging 

Moment van stilte 

Zingen:          Lied 928 

DIENST VAN HET ANTWOORD  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader”( 369d) 

Collecten:  1.  Kerk in actie  2. Kerk 

De 1e collecte is bestemd voor weeskinderen in Oekraïne, een collecte behorende bij de 40 dagentijd 

van kerk in actie.  Uw gave kan ook naar diaconie-40dg tijd, NL48RABO 0304695203 

Uitdelen van de 40 dagen boekjes en de deeldoosjes. 

We zingen als slotlied: Lied 536    (staande) 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

Vandaar - in de hal liggen  exemplaren van het blad VANDAAR, neemt u er gerust één mee, 
 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

