
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 11                            6e zondag na Epifanie                           zondag 11 februari 2018 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. A.F. de Oude, Loosdrecht 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Jan de Vries 

Lector: Janna Saalmink  

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

 Mevrouw B.J.N.A.M. Lagrouw-Schipper, Schakel 25 – 1231 ST  Loosdrecht  

Meeleven:  Mevr. Hil de Waard is vanuit Gooizicht weer naar huis gekomen, 

Emtinckhof app. 328 

Agenda: woensdag 14 februari (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, naar muziek te luisteren. Vanaf 19.15 uur 

bent u welkom, om 19.30 zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur 

zal het samenzijn worden afgesloten. 

 

donderdag 15 februari - 14.30 uur bijbel kring in de kerk. Onderwerp: Ezechiël. 

 zondag 18 februari: 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger, 1e zondag 40dagentijd 

Lied van de week:  Lied  391 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht:   Psalm 146a:1 en 2        we gaan staan 

Votum en groet   

Zingen:    Psalm 146a: 3         we gaan zitten 

Kyriegebed aangevuld met: 

gezongen kyriegebed:  Lied 463: 1,2,3,6,7 en 8 

Glorialied:   Lied 287: 1,2 en 5  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Geest 

Zingen:    Lied 975: 1,2 en 3 

  



Schriftlezing:    Genesis 28: 10 - 22 

 
Jakobs droom in Betel 

10Jakob verliet dus Berseba en ging op weg 
naar Charan. 11Op zijn tocht kwam hij bij een 
plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al 
was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen 
die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging 
op die plaats liggen slapen. 12Toen kreeg hij een 
droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond 
en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag 
hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13Ook 
zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de 
HEER, de God van je voorvader Abraham en de 
God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te 
slapen zal ik aan jou en je nakomelingen 
geven. 14Je zult zo veel nakomelingen krijgen als 
er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden 
naar het westen en het oosten, naar het noorden 
en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen 
zo gezegend te worden als jij en je 
nakomelingen. 15Ikzelf sta je terzijde, ik zal je 
overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik 
zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet 

alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb 
beloofd.’ 

16Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei 
hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat 
besefte ik niet.’ 17Eerbied vervulde hem. ‘Wat een 
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets 
anders dan het huis van God, dit moet de poort 
van de hemel zijn!’ 18De volgende morgen vroeg 
zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had 
gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over 
uit te gieten.19Hij gaf die plaats de naam 
Betel; vroeger heette het daar Luz. 20Daarna 
legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat 
en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te 
eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21en als ik 
veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal 
de HEER mijn God zijn. 22Deze steen die ik gewijd 
heb, zal dan een huis van God worden – en ik 
beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan 
van alles wat u mij geeft.’ 

 
Lector: Zo spreekt de Heer:   A.: Wij danken God 

 

Zingen:     Lied 806: 1,2 en 3 

Overdenking 

Zingen:     Lied 280: 4,5,6 en 7 

 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’. 

Collecte:    1. Diaconie  2. Kerk  

 

Slotlied    Lied 416: 1,2,3 en 4  

Wegzending en zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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