
 

 

 

 

 

 

   

Twaalfde  jaargang nr. 12                            8e zondag na Epifanie                                  Zondag 26 februari 2017   

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

Voorganger: Ds. André de Oude 

 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet                 Diaken:   Martin Uijterlinde 

Koster:  Henk van Doornik             Organist:     Dick Ridder   

Lector:  Janna Saalmink 

Omzien naar elkaar:  Naar verwachting is mw. K. de Bis - van de Bunt na een ziekenhuisopname 

weer thuis. Naar omstandigheden gaat het goed met haar.  

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

     De heer J. Doets, Nieuw-Loosdrechtsedijk 42  

Jarigen:     De heer J.P. van de Bunt, Van Mierislaan 26, hij wordt  1 maart 80 jaar 

Agenda:  

-  Woensdag 1 maart (aswoensdag): begint de voorbereiding op het Paasfeest: de veertig dagen 

 tijd. In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar de stilte zoeken. Daartoe is onze 

 kerk elke  woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen, te 

 luisteren naar muziek. Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 zal een meditatief moment  

 beginnen en rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden 

- Donderdag 2 maart: om 10.00 uur - koffie met de krant in de kerk 

-   Zondag 5 maart:  10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger  
 
Bij de dienst van vandaag 

In de kerk treft u een man met camera aan. Hij komt opnamen maken voor een TV-programma dat 

vandaag gaat over Anna de Oude. De VPRO maakt deze documentaire (te zien op Zapp) over het thema: 

hoe gaan kinderen om met ingrijpende, grote  of spannende dingen die staan te gebeuren. Zij is 

uitgekozen om in beeld te brengen hoe zij “een week voordat” (zo heet het programma) omgaat met een 

pappa die voor defensie 4 ½ maand naar Mali in Afrika gaat. De cameraman zal alles in het werk stellen 

om te zorgen dat u niet herkenbaar in beeld komt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die na de 

kerkdienst bij de koffie gerust stellen. André de Oude 

                                  

Lied van de week: Lied 225 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                                                                      

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 8: 1 en 2              we gaan staan       

Bemoediging en groet                                                                    
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 A. EN DIE NIETS OF NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN 
 v. God antwoordt op ons gebed dat Hij ons groet met genade en vrede 
 A. EN MET ZIJN ZOON EN ZIJN GEEST. 



 

Drempelgebed:     

Zingen:            Psalm 8: 3 en 4 - een paar woorden over Psalm 8   we gaan zitten 
Als Kyriegebed zingen we:  Lied 1009: 1, 2, en 3  

Glorialied:          Lied 725: 1, 3 en 4  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Geest 

Zingen:       Lied 280: 2, 3, 4 en 5 

Lezing : Genesis 29: 14b-35 
 Jakob was een volle maand bij Laban in 

huis15 toen deze tegen hem zei: ‘Het is niet 
nodig dat je voor niets voor mij werkt, 

alleen omdat je familie van me bent. Zeg 
me maar wat je loon moet zijn.’ 16 Nu had 

Laban twee dochters; de oudste heette Lea, 
de jongste Rachel. 17 Lea’s ogen hadden 
geen glans, maar Rachel was mooi en 

aantrekkelijk. 18 Jakob was verliefd op 
Rachel, daarom zei hij tegen Laban: ‘Ik zal 

zeven jaar voor u werken om Rachel, uw 
jongste dochter.’ 19 Laban antwoordde: ‘Ik 
kan haar beter aan jou geven dan aan een 

ander. Je kunt dus blijven.’ 20 Zo werkte 
Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn 

gevoel waren het maar een paar dagen, zo 
veel hield hij van haar. 

21 Toen zei Jakob tegen Laban: ‘De 

termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik 
wil met haar slapen.’ 22 Laban nodigde alle 

inwoners van de stad uit en gaf een 
feest. 23 Toen de avond was gevallen bracht 
hij zijn dochter Lea bij Jakob, en Jakob sliep 

met haar. 24 Ook gaf Laban haar een van 
zijn slavinnen mee, Zilpa. 25’s Morgens 

ontdekte Jakob dat het Lea was met wie hij 
had geslapen. ‘Hoe hebt u mij dit kunnen 
aandoen!’ wierp hij Laban voor. ‘Ik heb toch 

om Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u 
me zo bedrogen!’ 26 Laban antwoordde: ‘Het 

is hier niet de gewoonte om de jongste vóór 
de oudste uit te huwelijken. 27 Wacht 

daarom tot de bruiloftsweek met de een 

voorbij is, dan krijg je ook de ander, op 
voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor 

me werkt.’ 28 Jakob stemde toe en wachtte 
tot de week om was; daarna gaf Laban hem 

zijn dochter Rachel tot vrouw.29 Ook gaf 
Laban haar een van zijn slavinnen mee, 
Bilha. 30 Toen sliep Jakob ook met Rachel, 

en van Rachel hield hij echt, meer dan van 
Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij 

Laban. 
31 Toen de HEER zag dat Jakob minder van 
Lea hield, opende hij haar moederschoot, 

terwijl Rachel kinderloos bleef. 32 Lea werd 
zwanger en bracht een zoon ter wereld, die 

ze Ruben noemde, ‘want,’ zei ze, 
‘de HEER heeft gezien wat ik te verduren 
heb. Nu zal mijn man van mij houden.’ 33 Ze 

werd opnieuw zwanger en bracht nog een 
zoon ter wereld. ‘De HEER heeft gehoord 

hoe weinig mijn man van me houdt; daarom 
heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven,’ 
zei ze, en ze noemde hem Simeon. 34 En 

weer werd ze zwanger en bracht ze een 
zoon ter wereld. ‘Nu ik hem drie zonen heb 

gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij 
hechten,’ zei ze. Daarom werd hij Levi 
genoemd. 35 En nog een keer werd ze 

zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. 
‘Nu zal ik de HEER loven!’ riep ze uit, en ze 

noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen 
kinderen meer. 

  L: Zo spreekt de Heer  G.:  Wij danken God.
Zingen:   Lied 850: 1, 3, 4 en 5 

Overdenking 

Zingen:        Lied  982: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:  1. Diaconie    2. Kerk 

Slotlied (staande): Lied 326: 1, 3, 4, 5 en 6 
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/
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