
Orde voor de dienst op 5 maart 2017  

in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 
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Ontvangst met koffie 

  

Welkom  

 

Moment van stilte 

  

Zingen: lied 276 : 1 en 2    (staande) 

 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnengaan 

om recht voor God te staan. 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen: Lied 276 : 3  

 

3. Tafel van Eén, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis.    (we gaan zitten) 
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Gebed om ontferming met  

 

 
 

 

 

 

Antwoordlied: lied 536 

 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  

de tien geboden en de veertig slagen,  

dit hele leven dat geen leven is. 

 

2. De schepping die voor ons gesloten was  

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen,  

o Zoon van David, wees met ons bewogen,  

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3. Maar Heer, de haard van Uw aanwezigheid  

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;  

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  

Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  
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Gebed  

Lezing : Mattheus 4 : 1 – 11 

 

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de 

woestijn om door de duivel op de proef gesteld te 

worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had 

gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar 

hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die 

stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten 

antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van 

brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond 

van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de 

heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de 

tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 

spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn 

engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te 

dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 

Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, 

uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw 

mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle 

koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit 

alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij 

aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! 

Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer 

alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en 

meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. 

 

L: Zo spreekt de Heer         A: Wij danken God 
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Zingen: Lied bij de veertig dagen (melodie Psalm 86) 

 

Kwetsbaar staan wij in het leven. 

Vaak vol vragen, angst en beven. 

Alsof wij in de woestijn 

Eenzaam en verlaten zijn. 

Door verleidingen omgeven 

Zoeken naar de weg ten leven. 

Als een keuze wordt gevraagd 

Sta je sterk als God je draagt. 

 

 

 

 

 

 

 

Overweging: Sterk & Dapper? 
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Zingen: 'In de Heer vind ik heel mijn sterkte' 
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In gesprek over ons beleidsplan 

 

 

Wat verwacht u van de kerk? 

 

 

 

 

Wat is er bereikt aan de hand van ons vorige beleidsplan? 

 

 

 

 

Wat moet zeker in het nieuwe beleidsplan opgenomen worden? 

 

 

 

 

 

Wat kunnen we voor elkaar in de komende vier jaar betekenen? En 

hoe? Met welke activiteiten? 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet u de toekomst van onze gemeente? 
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_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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Orgelspel  

 

40 dagen project: kinderen en jongeren in De Glind 

 

Gebeden   

 

- voorbeden  

- ons eigen gebed in stilte 

- afgesloten met gezamenlijk gebed 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worde 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag  

het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

Inzameling van de gaven:  

1.  Kerk in Actie De Glind 

2.  Kerk 

3.  Stap Verder 
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Slotlied: God schenk ons de kracht (lied 418) 

1. God, schenk ons de kracht  

dicht bij U te blijven,  

dan zal ons geen macht  

uit elkander drijven.  

Zijn wij in U een,  

samen op uw wegen  

dan wordt ons tot zegen  

lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen,  

Heer, uw zegen dragen;  

zegen drijft ons heen  

naar wie vrede vragen.  

Wat Gij schenkt wordt meer  

naar gelang wij delen,  

horen, helpen, helen, - 

vruchtbaar in de Heer.  

    

 

 Zegen – gezongen Amen 

 

Koffie met napraten  

 

Bij het naar huis gaan kunt u een Paasgroet meenemen om aan 

een gevangene te sturen 
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Twaalfde jaargang nr. 13                    bidzondag                      Zondag 5 maart 2017 
1e zondag van de 40 dagen / Invocabit 

Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst: Margriet v.d. Water Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan v.d. Water Organist:  Dick Ridder 

Lector: Irka Plevier 
 

Bloemengroet: De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van 
 de gemeente naar dhr. J.P. v.d. Bunt, van Mierislaan 26 

 

Jarigen: Mevr. M.N. Olie-Schipper, Loosdrechtse Bos 9 
 1213 RH  Hilversum – maandag 6 maart wordt zij 86 jaar 
 Mevr. A. de Waard-Lentink, Tjalk 25 1231 TT  Loosdrecht 
 woensdag 8 maart wordt zij 84 jaar 

 

Agenda: woensdag 8 maart: stiltekring in de kerk  

 

In deze veertig dagen tijd zoeken we met elkaar de stilte. 
Daartoe is onze kerk elke woensdagavond geopend. 

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. 

 

 zondag 12 maart 10.00 uur ds. W. Timmerman, Driebergen 
 
 
 
 
 

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

