
 

 

 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 21       3e zondag van Pasen – Misericordia Domini                Zondag 30 april 2017 

liturgische kleur: wit 

 

Voorganger: Ds.A. de Boer, Utrecht 

 

Ouderling van dienst:  Liza Heilema     Diaken:      Ati Valkenburg 

Koster:  Mary Bruinsma            Organist:   Johan Swart 

Lector:  Irka Plevier 

 

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

  Mw. G.H. vd Bunt- Zeldenrijk, Nootweg 63 

Jarigen:  mw  G.P.H.H. Jansen- v. Doornik, Lindelaan 83, wordt 1 mei 84 jaar 

  mw. R.vd Bunt-Sportel, Pr.Margrietstraat  36, wordt 5 mei 82 jaar 

Agenda:  zondag 7  mei, 10.00 uur, Ds J. Wolswinkel, Maarssen 

   

Lied van de week:  Lied 287: 1 en 5 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen          Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht     Psalm 116: 1 en 2          we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Zingen:       Psalm 116: 3 en 4                       we gaan zitten 

Inleiding op de viering 

Kyriëgebed   

 

Zingen Glorialied:      Lied 117A  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  om verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezing:   Johannes 20: 19-31      Verschijningen 

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de 

deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik 

wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. 



 De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! 

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen 

en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 

vergeven jullie ze niet,dat zijn ze niet vergeven.’ 24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), 

was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer 

gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan 

voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de 

leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam 

Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je 

vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar 

geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien 

hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 30Jezus heeft nog veel meer 

wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven 

opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn 

naam. 

L:  Zo spreekt de Heer    G:  Wij danken God 

 

Zingen:    Lied 644 

Overweging 

Zingen:    Lied 641 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:          1. Bloemengroet  2. Kerk 

Slotlied:   Lied 425 

 

Zegen beantwoord met gezongen Amen 

 

Op 5 maart hadden we een speciale dienst waarin uw input werd gevraagd voor het beleidsplan 2017-

2020. In de kerkenraadsvergadering van 20 april hebben wij het  beleidsplan voorlopig vastgesteld.  

Alle leden met een emailadres hebben inmiddels het  beleidsplan ontvangen. Een papieren versie is 

opvraagbaar bij de scriba (5824767). 

In de dienst van 14 mei zal ds. Hillegonda Ploeger nog een toelichting geven. 

Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u zich wenden tot Margriet van de Water. 

De kerkenraad wil het beleidsplan graag definitief vaststellen op 18 mei. 

  

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uurAanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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