
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 13                       2e zondag van de 40dagentijd                     zondag 25 februari 2018 

Liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. W. Timmerman, Driebergen 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water  Diaken:  Gerard 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:  

 Mevr. G.C. Schaefer, Nootweg 53-01 - 1231 CR  Loosdrecht  

Jarigen:  Dhr. J.P. van de Bunt, Van Mierislaan 26, 1231AJ – 1 maart wordt hij 81 jaar. 

Omzien naar elkaar: Henk Nijkamp verblijft nu in kamer 012 van Zuiderheide, Diependaalselaan 337,  

 1215 KG Hilversum 

Deeldoosjes:  Als u vorige week nog geen deeldoosje hebt meegenomen, kunt u vandaag nog 

 een exemplaar meenemen. De doosjes worden op 1e Paasdag terug verwacht. 

Bij de bloemschikking:   Onvoorwaardelijke liefde is het thema voor deze veertigdagentijd. 

Daarom wordt een hart voor de basisschikking gebruikt. 

Op deze tweede zondag wordt in de traditie het verhaal van de verheerlijking 

op de berg gelezen. De witte amaryllis verbeeldt de stem van God. Drie 

leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze willen 

vasthouden, verbeeld in de drie hyacinten, die hemels verlangen uitbeelden. 

Agenda: - woensdag 28 februari. 19.15 tot 20.00 uur stiltekring in de kerk 

- donderdag 1 maart 10.00 uur: koffie met de krant in de kerk 

- donderdag 1 maart 14.30 uur, ontmoetingsbijeenkomst bij familie Hansma in 

de Emtinckhof – app. 421  

- zondag 4 maart 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger 3e zondag 40dagentijd 

Lied van de week:  Lied  547:1,2 en 3 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht:   Psalm 25: 1 en 7         we gaan staan 

Bemoediging, groet en drempelgebed met de woorden van Lied 25b refrein  we gaan zitten 

Lied 25b  (voorzang gezongen door voorganger, refrein allen) 

Lied 25c  (refrein allen, voorzang gezongen door voorganger) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

  



 

1e Lezing:    Exodus: 4 18 t/m 31 
18 Mozes ging terug naar zijn schoonvader 

Jetro en zei tegen hem: ‘Ik zou graag teruggaan 
naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn 
volk nog in leven zijn.’ ‘Ga in vrede,’ antwoordde 
Jetro. 19 De HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij 
veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien 
iedereen die hem naar het leven had gestaan 
gestorven was. 20Mozes zette zijn vrouw en 
kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar 
Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. 
21Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat 
naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle 
wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb 
gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig 
weigert het volk te laten gaan. 22En dan moet jij 
tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is 
mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. 23Ik heb je 
bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te 
vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal 
ik je eerstgeboren zoon doden.”’ 

24Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens 
overnachtten, kwam de HEER op hem af en 

probeerde hem te doden. 25Sippora pakte een 
scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon 
weg en raakte daarmee Mozes’ voeten aan, 
terwijl ze zei: ‘Een bloedbruidegom ben jij voor 
mij.’ 26(Ze noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ 
vanwege die besnijdenis.) Toen liet de HEER hem 
met rust. 

27De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de 
woestijn in, Mozes tegemoet.’ Aäron was op weg 
gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. 
Hij kuste hem 28en Mozes vertelde Aäron wat de 
HEER hem had opgedragen: wat hij moest zeggen 
en welke wonderen hij moest doen. 29Toen 
gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en 
daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. 
30Aäron herhaalde woord voor woord wat de 
HEER tegen Mozes gezegd had, en liet het volk de 
wonderen zien. 31De Israëlieten werden hierdoor 
overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER oog had 
gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen 
ze zich diep neer. 

Zingen:     Lied 221 

2e Lezing:    Marcus 9: 2 t/m 10 
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar 
ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen 
veranderde hij van gedaante, 3zijn kleren gingen 
helder wit glanzen, zo wit als geen enkele 
wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen 
krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met 
Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het 
woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat 
wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een 
voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist 
niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren 
door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw 
van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een 

stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 
8Ze keken om zich heen en zagen opeens 
niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen 
stond. 

9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen 
dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze 
hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de 
dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn 
woorden ter harte, maar vroegen zich onder 
elkaar wel af wat hij bedoelde met deze 
opstanding uit de dood. 

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

Zingen:     Lied 543: 1 en 3 

Verkondiging 

Zingen:     Lied 795 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecte:    1. Binnenlands diaconaat  2. Kerk  

Slotlied    Lied 825: 1,5 en 8 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/


Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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