
 

 

 

Elfde jaargang nr. 19                               2e zondag van Pasen                                  Zondag 03 april 2016 

Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. A. de Boer, Utrecht 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm     Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Evert Jan van de Water   Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Margriet van de Water 

Bloemengroet:  De bloemengroet gaat deze week met een hartelijke groet van de gemeente 

naar: fam. G. v.d. Bunt-de Bruin Eikenlaan 18 

Omzien naar elkaar:  Bob de Waard (Emtinckhof) verblijft al 6 weken in ziekenhuis Tergooi  

   adres: Postbus 10016   1201 DA  Hilversum - Kamer A.103 

Agenda:  woensdag 6 april: 10.00 uur koffie met de krant in de consistorie 

  zondag 10 april: 10.00 uur: Ds. Hillegonda Ploeger 

Excursie Kerk & Israël op 20 april. 
Er is heel veel belangstelling voor de excursie “Joods Amersfoort”. 

Inmiddels hebben 30 gemeenteleden zich aangemeld en dat betekent dat we in twee groepen de 

wandeling gaan maken. Wij zijn blij met zoveel interesse! Wanneer u zich alsnog wilt opgeven, 

dan graag voor 15 april. 

Nog even een herinnering: 

De excursie begint op 20 april om 14.00 uur in de “Observant”, het stadscafé op het Stadhuisplein 

7 in Amersfoort. Vertrek per trein uit Hollandsche Rading om 12.36 uur, richting Hilversum. 

(Denkt u eraan om uw ID-kaart of paspoort mee te nemen)! 

Mocht u geen vervoer naar Hollandsche Rading hebben wilt u dan even contact opnemen met één 

van ons. Ook als u op eigen gelegenheid naar Amersfoort gaat of plotseling verhinderd bent. 

Wij hopen op een boeiende middag in Amersfoort. 

Met een hartelijke groet, 

Tineke van den Berg, tinekevandenb@gmail.com tel. 5823559, 

Hillegonda Ploeger,  hmploeger@gmail.com  tel. 8879399, 

Marry Veldhuizen,  marryveldhuizen@live.nl  tel. 6021832, 

Lied van de week:  Lied 232 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Lied 275: 1,2 en 3       we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Zingen:   Lied 275: 4 en 5        we gaan zitten 
 

Inleiding op de viering 

Kyriëgebed 

Glorialied:  Lied 304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
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1e Lezing:    Genesis 28: 10 - 22 
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar 
Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats 
waar hij bleef overnachten omdat de zon al was 
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar 
lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die 
plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. 
Hij zag een ladder die op de aarde stond en 
helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij 
Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13 Ook zag 
hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, 
de God van je voorvader Abraham en de God van 
Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik 
aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo 
veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde 
is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en 
het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle 
volken op aarde zullen wensen zo gezegend te 
worden als jij en je nakomelingen. 15 Ikzelf sta je 
terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook 
heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; 

ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je 
heb beloofd.’ 
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, 
‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik 
niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een 
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets 
anders dan het huis van God, dit moet de poort van 
de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette 
Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt 
rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te 
gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel;  
vroeger heette het daar Luz. 20 Daarna legde hij 
een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op 
deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft 
en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig 
terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn 
God zijn. 22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan 
een huis van God worden – en ik beloof dat ik u 
dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij 
geeft.’ 

We zingen:    Lied 280: 1,4,5,6 en 7 

2e Lezing:  Lucas 24: 13 - 35 
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen 

op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken 
met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam 
Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet 
herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch 
over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, 
antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in 
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 
antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit 
Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in 
de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze 
hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de 
hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, 
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles 
gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen 
uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 
vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden 
ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat 
er engelen aan hen waren verschenen. De engelen 
zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen 
ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals 
de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze 
niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo 

weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat 
u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd 
hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet 
ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 
Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften 
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes 
en de Profeten. 

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg 
waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 
Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat 
niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is 
bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging 
mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met 
hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu 
werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. 
Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop 
zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen 
hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor 
ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen 
terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is 
werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon 
verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat 
er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen 
kenbaar had gemaakt door het breken van het 
brood. 

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

We zingen:    Lied 232 

Overweging 

We zingen:  Lied 647 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader met: 

Collecte:  1. Diaconie  2. Kerk 

We zingen als slotlied: Lied 867: 1         (staande) 

Zegen – beantwoord met Lied 867: 2 

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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