
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr. 14             3e zondag van de 40dagentijd                  zondag 04 maart 2018 
Liturgische kleur: paars 

Zondag Oculi (ogen) – naar Psalm 25 – mijn ogen zijn gevestigd op God,de Heer 

Voorganger: Ds. Mw. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth de  Bree    Diaken:  Jan Willem van de Brink 

Koster: Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector: Henk Herbert 

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

 Mevr. Hil de Waard-Hamming, Eikenlaan 51 app. 328 Emtinckhof, 1231BG  

 Loosdrecht. 

Jarigen:  Mw. M.N. Olie – Schipper Franciscusweg 63, 1216 RX Hilversum. 6 maart wordt  

 zij 86 jaar. 

Deeldoosjes:  De doosjes worden op 1e Paasdag terug verwacht. 
 

Bij de bloemschikking: zien we vandaag een touw en onder het hart liggen munten. Het touw       

symboliseert de boosheid van Jezus over wat Hij in de tempel aantreft:    handelaren 

en geldwisselaars. Hij gebruikt een touw om  hen uit de tempel te jagen. Hij toont 

daarmee zijn onvoorwaardelijke liefde voor God. 

 
Agenda:       dinsdagmiddag  6 maart: ontmoetingsbijeenkomst 

Dinsdagmiddag 6 maart wordt een extra bijeenkomst georganiseerd. We komen  bij 

elkaar bij Hil de Waard – Hamming, Emtinckhof, app.328. Vanaf 14.15 uur staan koffie 

en thee klaar. We beginnen om 14.30 uur. Er kunnen zich nog enkele mensen aanmelden 

voor deze middag. Dat kunt u doen bij Liesbeth Visscher of Hillegonda Ploeger 

 

Woensdag 7 maart: In deze veertig dagen tijd zoeken we 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. Elke woensdagavond bent u vanaf 19.15 uur 

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

samenzijn afgesloten worden. 

Bidzondag 11 maart 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger 4e zondag 40dagentijd 

3e collecte bestemd voor Open Doors 

Lied van de week:  Lied  187 : 1 en 3 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen   Lied 25a: 1             we gaan staan 

Bemoediging, groet en drempelgebed           

Zingen  Lied 25a: 2              we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367d) 

 

Zingen  Lied 561 

 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

 

1e Lezing:    Exodus: 20: 1 t/m 17 

Toen sprak God deze woorden: 
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd. 
3Vereer naast mij geen andere goden. 
4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding 

van iets dat in de hemel hier boven is of van iets 

beneden op de aarde of in het water onder de 

aarde.5Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze 

niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere 

goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat 

ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en 

het vierde, wanneer ze mij haten; 6maar als ze mij 

liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn 

liefde tot in het duizendste geslacht. 
7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want 

wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 
8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes 

dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, 10maar de zevende dag is een rustdag, 

die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 

werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 

dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, 

en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad 

wonen. 11Want in zes dagen heeft de HEER de hemel 

en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er 

leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom 

heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig 

verklaard. 
12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan 

wordt u gezegend met een lang leven in het land dat 

de HEER, uw God, u geven zal. 
13Pleeg geen moord. 
14Pleeg geen overspel. 
15Steel niet. 
16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en 

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn 

rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

Zingen:     Lied 992 

2e Lezing:    Johannes 2: 13 t/m 22 

 13Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde 
Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op het 
tempelplein de handelaars in runderen, schapen en 
duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd 
zaten. 15Hij maakte een zweep van touw en joeg ze 
allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. 
Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, 
gooide hun tafels omver 16en riep tegen de 
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een 
markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen 
dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht 
voor uw huis zal mij verteren.’ 18Maar de Joden 

vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit 
mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze 
tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer 
opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van 
deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt 
hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak 
over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding 
uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij 
dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles 
wat Jezus gezegd had. 
 

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

Zingen:     Lied 187 

Verkondiging 

Zingen:     Lied 1001 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Een filmpje van Kerk in Actie over”sterke vrouwen op Papoea” 

Voorbeden met lied 368 d: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

      steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

stil gebed, afgesloten gezamenlijk Onze Vader (369d) 

Collecte:    1. Kerk in Actie voorjaarszendingswerk  2. Kerk  

Slotlied (staande)  Lied 419 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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