
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr. 15             4e zondag van de 40dagentijd               Bidzondag 11 maart 2018 
Liturgische kleur: paars/roze 
Zondag Laetare – verheugt u 

Voorganger: Ds. Mw. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken:   Wout Visscher 

Koster: Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector: Jan Piet Ouwens 

Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mw. Annie Prinsen,  

Nw .Loosdrechtsedijk 174, 1231 LD Loosdrecht. 

Jarigen:  Mw. K. de Bis van de Bunt, St. Annapad 54, 1231 DA Loosdrecht. 14 maart wordt  

 zij 84 jaar. 

Meeleven:  Na een verblijf in het ziekenhuis is Piet van de Bunt weer thuis. 

Bij de bloemschikking:  een hart als symbool voor onvoorwaardelijke liefde. De kleur voor deze zondag is roze.                                          

   Gods licht breekt al door. We horen over brood en vis die gedeeld worden. 

Agenda: 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. 

 Zondag 18 maart 10.00 uur Ds. J. Wolswinkel, Maarsen 

Lied van de week:     Lied  764 : 1,2,4 en 6 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen   Lied 287: 1 en 2           we gaan staan 

Bemoediging, groet en drempelgebed           

Zingen  Lied 287: 5              we gaan zitten 

 

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

 

Zingen  Lied 547: 1, 2 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

 

1e Lezing: Psalm 65 

651Voor de koorleider. Een 

psalm van David, een lied. 
        2U komt de lof toe, 

     God die woont op de Sion, 

     u zult ontvangen wat u is 

beloofd. 3U die ons bidden hoort  

     tot u komt de sterveling. 
10    U zorgt voor het land en 

bevloeit het, 

u maakt het vruchtbaar, 

vol water staat de rivier van God. 

U bewerkt het land voor het koren, 

zo bewerkt u het: 
11u doordrenkt de voren en effent 

de kluiten, 

doorweekt ze met regen en zegent 

het jonge groen. 
12U kroont het jaar met uw goede 

gaven, 

waar uw voeten gaan, druipt het van 

overvloed, 
13de velden in de steppe druipen, 

de heuvels omgorden zich met 

gejubel, 
14de weiden kleden zich met kudden, 

de dalen tooien zich met graan. 

Zij zingen en juichen elkaar toe. 

Zingen:     Psalm 65: 1 en 5 



2e Lezing:    Johannes 6: 1 t/m 15 

Het teken van het brood 

61Daarna ging Jezus naar de overkant van het 

Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias 

genoemd). 2Een grote menigte mensen volgde hem, 

omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij 

bij zieken deed. 3Jezus ging de berg op, en ging daar 

met zijn leerlingen zitten. 4Het was kort voor het 

Joodse pesachfeest. 
5Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die 

menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 

‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te 

eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om Filippus op de 

proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou 

gaan doen. 7Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd 

denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een 

klein stukje brood te geven.’ 8Een van de leerlingen, 

Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9‘Er is hier 

wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 

vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel 

mensen?’ 10Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er 

was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren 

ongeveer vijfduizend mannen. 11Jezus nam de 

broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het 

brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook 

vis, zo veel als ze wilden. 12Toen iedereen volop 

gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel 

nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets 

verloren gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf 

manden met wat overgebleven was van de vijf 

gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de 

mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, 

zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de 

wereld zou komen.’ 15Jezus begreep dat ze hem 

wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot 

koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug 

op de berg, alleen 
 

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

 

Zingen:     Lied 383 

Verkondiging 

Zingen:     Lied 653: 1, 2 en 7 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Een filmpje van Kerk in Actie over de sociale supermarkt in Almere. 

 

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 Binnenlandsdiaconaat, armoede in Nederland2. Kerk  3.Kwartaalproject 

Open Doors 

Slotlied (staande)  Lied 982 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

Bij de preek: over het woord Ichtus (vis). Iedere letter in het woord ἰχθύς is een afkorting voor een woord. Die 

woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods zoon, (en / de) Redder. Zie onderstaand schema. 

 

Letter Grieks Omgezet Grieks Nederlands 

I (I) Ιησους Ièsous Jezus 

Χ (CH) Χριστός Christos Christus 

Θ (TH) Θεου Theou Gods 

Υ (U) Ὑιός Huios Zoon 

Σ (S) Σωτήρ Sootèr Redder 
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