
 

 

 

 

 

 

Elfde jaargang  nr. 15                         4e zondag veertigdagen tijd/Laetare                       Zondag 6 maart 2016 

Liturgische kleur: roze  

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water                Diaken:   Ati Valkenburg 

Koster:  Henk van Doornik             Organist:     Jan de Vries   

Lector:  Jan Piet Ouwens 
 

Er is vandaag geen  Kidsclub/KND 

 

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

                        Mevr. M. de Boode-Prins,  Nieuw Loosdrechtsedijk 280, 1231 LJ 

Jarigen:   Mer. A. de Waard–Lentink, Care Residence Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 80 – zij 

wordt 8 maart 83 jaar 

Agenda: - Woensdag 9 maart 14:30 uur, ouderenmiddag, deze middag staat in het teken van 

      het naderend Paasfeest  

- Woensdag 9 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. 

- Zondag 13 maart 10.00 uur,  ds. J.S. Dijkhuizen - Bergen, 5e zondag 

  veertigdagen tijd    

 

Na afloop van de dienst kunt u een Paasgroet meenemen om aan een gevangene te sturen. 

     

Lied van de week: Lied 546: 1, 2 en 3 

Orde van dienst: zondag Laetare – verheugt u - bidzondag 

Welkom en mededelingen   moment van stilte              we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:              Psalm 65: 1 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

Zingen:  Psalm 65: 5                                                       we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen 

 

 
 

Zingen:   Lied  546: 1, 4 en 5   



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing : Exodus 6: 2-8 
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de 

Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen 

mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben 

gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren 

is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen 

zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie 

uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 

straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, 

de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8 Ik zal 

jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik 

jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.

 

Zingen: Psalm 103: 1en 3  

 

Lezing: Lucas 13: 1-9 
1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van 

wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die 

Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan 

hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde 

wijze omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat 

zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg ik jullie, maar 

als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging 

kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie 

jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij 

dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar 

nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal hij 

dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

 L: Zo spreekt de Heer  G.:  Wij danken God.
Zingen:   Lied 547: 1, 4, 5 en 6  

 Verkondiging 

 Moment van stilte 

 Zingen:   Lied  841 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:   1. Kerk in Actie - Noodhulp  2. Kerk  3. Uitgangscollecte ‘Stap verder’ 

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

hulpverleners in Syrië. Uw gave kan ook naar de diaconie: NL 48 RABO 0304695203 

 

Slotlied(staande): Lied 422  
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 

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

