
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr. 16             5e zondag van de 40 dagen tijd               zondag 18 maart 2018 
Liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. J. Wolswinkel Maarssen 

Ouderling van dienst: Liza Heilema      Diaken:   Martin Uijterlinde 

Koster: Mary Bruinsma     Organist:  Jan de Vries 

Lector: Janna Saalmink 

Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mw. Irene Proosdij - 

Porte,  Ruysdaellaan 10, 1231 AS Loosdrecht. 

Jarigen:   Mw. M, Kuyvenhoven – Kok, Eikenlaan 92, 1231 BJ Loosdrecht. 22 maart wordt zij  

 80 jaar. 

 Mw. W. Vlug – Den Braber, Lindenlaan 38, 1231 CM Loosdrecht. 25 maart wordt zij 

 80 jaar.  

Bij de bloemschikking:   een hart als symbool voor onvoorwaardelijke liefde. Op deze 5e zondag in de veertig  

dagen tijd wordt in de traditie gelezen over het wonder van de graankorrel die in de    

aarde valt en sterft en daarna veel vrucht draagt. Het gaat over het geheim van leven 

verliezen en daardoor juist vinden. De klimop herinnert aan het doorgaande leven. De 

bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde iets moois gaat bloeien.  
Agenda: Elke woensdagavond in de veertig dagen tijd bent u vanaf 19.15 uur welkom in de kerk, 

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

afgesloten worden. 

 Donderdag 22 maart om 14.30 uur Bijbelkring in de Kerk. We bespreken dit keer 

hoofdstuk 18 en 37 van de profeet Ezechiël. 

 Zondag Palmpasen 25 maart 10.00 uur Mw. Ds. Hillegonda PLoeger 

Lied van de week:     Lied  852 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen   Lied 43: 1, 2 en 3           we gaan staan 

Bemoediging, groet en drempelgebed           

Zingen  Lied 43: 4 en 5             we gaan zitten 

 

Toelichting bij deze dienst. 

Psalmlezing – ps. 51 (uit: 150 Psalmen vrij, door Huub Oosterhuis). 

 

Gebed van toenadering en schuldbelijdenis. 

 

Zingen  Lied 547: 1, 2, 3 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest. 

 

1e Lezing: Johannes 12: 12 t/m 19 

Intocht in Jeruzalem 
12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat 

Jezus ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze 



riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus zag een 

ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en 

hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot 

majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook 

gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood 

opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, 

omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 

‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’ 

Zingen:  lied 556: 1 en 5 

2e Lezing: Johannes 12: 20 t/m 33 

Jezus spreekt over zijn dood 
20Nu was er ook een aantal Grieken naar het 

feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij 

gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en 

vroegen hem of ze Jezus konden 

ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas 

zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus 

zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 

majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik 

verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde 

valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel 

vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, 

maar wie in deze wereld zijn leven haat, 

behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij 

dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn 

dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader 

geëerd worden. 
 

 

 

 

 

27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? 

Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? 

Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28Laat nu 

zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk 

er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn 

grootheid getoond en ik zal mijn grootheid 

weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en 

dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er 

waren er ook die zeiden dat het een engel was 

die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die 

stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor 

u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld 

geveld, nu zal de heerser van deze wereld 

uitgebannen worden. 32Wanneer ik van de aarde 

omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij 

toe halen.’ 33Daarmee bedoelde hij de wijze 

waarop hij zou sterven. 
 
 
Lector: Zo spreekt de Heer:   A.: Wij danken God 

Zingen:  Lied 767: 1, 5, 6 en 7 

Verkondiging “de weg van de graankorrel” 

Zingen:  Lied 650 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  

Collecte:  1. 40 dagen collecte Werelddiaconaat  2. Kerk   

Slotlied (staande)  Lied 426 (we zingen dit lied driemaal, melodie wordt voorgespeeld) 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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