
 

 

 

   

Twaalfde  jaargang nr. 10                          6e zondag na Epifanie                         Zondag 12 februari 2017   

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

            Voorganger: ds. Hans Bouma,verhaaldienst -  begeleiding: Rudolph de Jong 

 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm                       

Diaken:                           Jan Willen vd Brink 

Koster:    Henk v Doornik     

 

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

     Fam. J. Jacob, Laan v. Eikenrode 86 

 

Jarig:     hr.  H.D. Zwijgers, Hallincklaan 18,  wordt 19 febr. 80 jaar 

                                        

Agenda:                             do. 16 febr. 14.30 uur, Bijbelkring in de consistorie. 

                                       We lezen de brief van Paulus aan Filemon. 

                                       zondag 19 febr. 10.00 uur, ds. H. M. Ploeger 

                                            

 

 Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

Zingen:  Psalm  121: 1, 2 en 3  

 

Stil gebed, woord van verwachting en vredegroet                                                        we gaan zitten        

 

Inleiding                                             

 

Gebed 

 

Collage poëzie en piano:  “Spreek dan van geluk”  (7 psalmen opnieuw uitgesproken) 

 

Zingen: Psalm  121: 4 

          Lezing:  Matteüs 5 : 3 - 10 

5
 
  

3
 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel.
4
 Gelukkig de treurenden,  want zij zullen getroost worden.  

5
 Gelukkig de 

zachtmoedigen,    want zij zullen het land bezitten.  
6
 Gelukkig wie hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid,   want zij zullen verzadigd worden.  
7
 Gelukkig de barmhartigen,  want 

zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8
 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,want zij zullen 

God zien.  
9
 Gelukkig de vredestichters,  want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden.  
10

 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  want voor hen is het 

koninkrijk van de hemel.  
 



 

 

 

Collage poëzie en piano: “Vaste voet aan grond” 

 

Zingen:  Psalm 92:  7 en 8 

 

Schriftlezing:  Johannes 9: 1 tm 7 

 
Genezing van een blinde 

91 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn leerlingen 

vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf 

gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 

‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 Zolang het dag is, moeten we het werk 

doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5 

Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde hij op 

de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde 7 en 

zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal 

‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 

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

 
Zingen:   Lied  534 

 

Het verhaal van de blindgeborene:  “Geboren voor het licht” 

 

Zingen:  Lied  655 

 

Gebeden – stil gebed – “Onze Vader”  

Inzameling van de gaven:     1. Diaconie       2. Kerk 

 

 Zingen (staande) : Lied 654: 1 en 6     

 

ZEGEN  

 

 

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma in de consistorie aanwezig. 

Ds. Bouma is bereid boeken en bundels te  signeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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