
  

 

 

 

 

   

Twaalfde  jaargang nr. 14               2e zondag van de 40 dagen / Reminiscere                  Zondag 12 maart 2017 

liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds. Henk van Veen, Bodegraven 

Ouderling van dienst:  Thea van de Bunt     Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Evert Jan van de Water    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Margriet van de Water 

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

  Ds. Hillegonda Ploeger, donderdag 9 maart was ze jarig. 

Jarigen:  Mevr. K. de Bis – Van de Bunt St. Annepad 54, 1231 DA zij wordt 14 maart 84. 

Agenda:  -  Woensdag 15 maart: vanaf 19.15 stiltekring in de kerk. 

- In deze veertigdagentijd 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. 

-   Woensdag 15 maart: 20.15 (koffie klaar vanaf 19.45 u.) In het wijkgebouw aan de Eikenlaan: 

Een gezamenlijke gemeenteavond van de commissie Kerk en Israël. Spreekster is Denise de Costa. 

Zij spreekt over Anne Frank en haar geestelijke groei.  

De titel van de lezing is: `Ik weet dat ik God heb, God en Oma`. 

-   Donderdag 16 maart: 14.30 uur - bijbelkring in de kerk 

-   Donderdag 16 maart: zal de film La famille Bélier worden vertoond.  

Om 19.30 uur staat de koffie klaar en om 19.45 uur willen we gaan starten met de film. 

Allen van harte welkom (neem gerust buren of kennissen mee). Het is de moeite waard. 

-   Zondag 19 maart: 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger 

-   Zondag 19 maart: 11.15 uur (na de dienst) kindercatechese 

Lied van de week:  Lied 213 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht  Psalm 25a         we gaan staan 

Stil gebed, votum, groet 

2e zondag in de Veertigdagentijd: we gaan verder op weg naar Pasen en Pinksteren. 

 thema: Lijden en Heerlijkheid. 

Zingen    Lied 556: 1, 2, 3        we gaan zitten 

Gebed om ontferming. 

DIENST VAN HET WOORD 

Als gebed om Licht: Lied 1005: 1, 2, 5 

1e lezing Romeinen 8: 18 t/m 30 

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in 
geen verhouding staat tot de luister die ons in de 
toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping 
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 
Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi 

aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die 
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop 
gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden 
bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal 
delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen 



geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping 
nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat 
niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest 
hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in 
afwachting van de openbaring dat we kinderen van God 
zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze 
hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien 
waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie 
hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij 
hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in 
afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in 
onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons 
gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf 

pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons 
doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat 
de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem 
toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God 
liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen 
zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van 
tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren 
toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, 
die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en 
zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook 
geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook 
vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij 
nu al laten delen in zijn luister. 

Zingen:    Lied 902: 1,4 

2e lezing Mattheüs 16 : 21 tot 28 

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te 
maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 
moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood 
zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 
worden opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en 
begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 
Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23 Maar Jezus 
keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, 
achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg 
afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen 
aan wat de mensen willen.’ 
24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij 
aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 

op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 26 
Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als 
hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet 
overhebben voor zijn leven? 27 Wanneer de 
Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en 
bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal 
hij iedereen naar zijn daden belonen. 28 Ik verzeker 
jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet 
sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn 
koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’ 

Zo spreekt de Heer Wij danken God 

Zingen:    Lied 574 

Verkondiging: Lijden en Heerlijkheid 

Zingen:    Lied 835 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 

Collecten:  1. Kerk in Actie - Voorjaarszendingsweek  2. Kerk 

Slotzang:   Lied 939 

Zegen beantwoord met gezongen 

     ‘Amen’ 
 

Bij de liturgische schikking in deze 
40 dagentijd: 

De boomschijven symboliseren 
groeikracht, die te zien is in de 
jaarringen maar ook kwetsbaarheid 
die in de scheuren te zien is.  

Op de 2e zondag wordt in de traditie 
het verhaal van de verheerlijking op 
de berg gelezen. Daarom staan er 
witte bloemen die verwijzen naar het 
licht op de berg. 

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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