
 

 

 

 

 

 

Elfde jaargang  nr. 14                         3e zondag veertig dagen tijd                         Zondag 28 februari  2016 

Liturgische kleur: paars,kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds.H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Arma vd Vliet                  Diaken:   Martin Uijterlinde 

Koster:  Hans Veraar              Organist:     Dick Ridder   

Lector:  Henk Herbert 
 

Er is vandaag geen  Kidsclub/KND 

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

                         fam.  C.G.J. Greif-Mantel , Rading 110 

 

Jarigen:  Mevr. M.N. Olie-Schipper, v, Dorenwerdestr 4 – wordt 6 maart  85 jaar 

Meeleven met elkaar:      Hr L. Heilema is afgelopen week weer thuis gekomen na een verblijf 

                                       in revalidatie centrum “de Trappenberg” 

Agenda:   Woe.2 maart  10.00 uur – consistorie,  koffie met de krant.   

                           Woe.2 maart In deze veertig dagen tijd zullen we met elkaar de stilte zoeken. 

     daartoe is onze kerk elke woensdagavond  geopend. v.a. 19.15 uur bent u welkom,     

     om  19.30 uur zal er een meditatief moment beginnen en rondom 20.00 uur zal  

     het samenzijn afgesloten worden. 

     Zo.6 maart (bidzondag) 10.00 uur,  ds. H.M. Ploeger, 4e zondag 40 dagen tijd 

  er wordt een 3e collecte gehouden,  bestemd voor het werk van “Stap Verder” 

      

Lied van de week: Lied 559 

                                       Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte              we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:              Psalm 25a: 1 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

Zingen:  Psalm 25a: 2                                                       we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen 

 

 
 

Zingen:   Lied  561   



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing : Exodus 34: 27 – 35 
27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met 

jou en de Israëlieten een verbond.’ 28 Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, 

zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. 
29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht 

glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op 

Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en 

de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen ook de andere 

Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33 Toen 

hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor de HEER 

verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de 

Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij 

zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken. 

 

Zingen: Psalm 27 : 4 

 

Lezing: Lucas 9: 28-36 
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om 

te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding 

stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in 

hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten 

volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, 

zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. 33 Toen de mannen zich van 

hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie 

tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij 

nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang 

toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, 

luister naar hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en 

vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

L.: Zo spreekt de Heer  G.:  Wij danken God.
 Zingen:   Lied 543 

 Verkondiging 

 Moment van stilte 

  

 Zingen:   Lied  527 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:   1. Kerk in actie  2. Kerk 

De 1e collecte is bestemd voor het veertig dagen project van Kerk in Actie en wel voor kinderen in 

knelsituaties in Nederland.   Uw gave kan ook naar de diaconie: NL 48 RABO 0304695203 

 

 Slotlied(staande): Lied 1005: 1 tm 5  
Zegen – beantwoord met gezongen  “Amen” 

 
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 
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