
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 20                      3e  Zondag na Pasen                                         zondag 15 april 2018 

                                                               liturgische kleur: wit 

                                 Voorganger: Ds.H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree                  Diaken:    Ati Valkenburg 

Koster:  Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector:                        Nella Yperlaan 

 

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

Mw Koos Hansma-Plooy, Gooierserf, afd. “Het Anker”, ka 237,v. Riebeeckweg 50, 1212 EM Hilversum 

Meeleven: Sinds donderdag 12 april is Hans van Breukelen(Beukenhof) voor onderzoek               

opgenomen in het UMC, afd. B3 West, Postubs 85500, 3508 GA Utrecht 

Jarig:                          mw A. Heijkoop-Brouwer, Acacialaan 15,  wordt 22 april 92 jaar 

  

Agenda:                      Maandag 16 april  kledingaktie Oude Pastorie 

De gezamenlijke commissie Kerk en Israël organiseert op maandagavond 16april een filmavond. 

De film “Untern Bauern”begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar in het 

wijkgebouw, Eikenlaan 17a. 

 

Donderdag  19 april - Bijbelkring -  De kruisweg nader bekeken. 

 Op Goede Vrijdag hebben we via de beamer afbeeldingen van de kruisweg, gemaakt door Relie 

Hermans, bekeken. De oorspronkelijke olieverfschilderijen heb ik op dit moment in bruikleen. Van een 

aantal mensen heb ik gehoord dat ze die graag willen zien.  Daarom zullen we tijdens de bijeenkomst 

van de bijbelkring op 19 april de afbeeldingen met elkaar bekijken. Ook als u geen vaste deelnemer 

bent van de bijbelkring bent u van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur in de kerk.  

Zondag   22 april - 10.00 uur – ds H.M. Ploeger      

 

Lied van de week:   Lied 974: 1 en 2   

  Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte                                 we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 66: 1             

Bemoediging en Groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 66: 5                                                                 we gaan zitten 

Gebed om ontferming met Lied 281:1  -Wij zoeken hier uw aangezicht. 

                                            God, houd uw oog op ons gericht: Kyrië eleison! 

Zingen:    Lied 868: 1, 2 en 5  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

 



1e Lezing:  Micha 4 : 1 tm 5          Het koningschap van de HEER 

41Eens zal de dag komen  dat de berg met de tempel van de HEER  rotsvast zal 

staan,verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,naar de 

tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden 

bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 3Hij zal 

rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan 

zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk 

zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog 

is.4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 5Laat andere volken hun eigen goden 

volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

Zingen:  Lied 462: 1, 2, 3 en 4 

 

2e Lezing:    Johannes  21:  15 tm 24

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon 

Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je 

mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 

antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u 

houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens 

vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me 

lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik 

van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en 

voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon 

van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd 

verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg 

of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet 

alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: 

‘Weid mijn schapen. 18Waarachtig, ik verzeker 

je: toen je jong was deed je zelf je gordel om 

en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je 

oud wordt zal een ander je handen grijpen, je 

je gordel omdoen en je brengen waar je niet 

naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde hij 

aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. 

Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 20Toen Petrus zich 

omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus 

hield hen volgde – de leerling die zich tijdens 

de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te 

vragen wie het was die hem zou verraden. 
21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat 

gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus 

antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in 

leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij 

volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben 

sommige broeders en zusters gedacht dat deze 

leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet 

gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet 

jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ 
24Het is deze leerling die over dit alles 

getuigenis aflegt, en het ook heeft 

opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis 

betrouwbaar is. 

 

L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

Zingen:    Lied 908: 1, 4 en 6    

Verkondiging 

Zingen:    Lied 974: 1, 3 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed , gezamenlijk  “Onze Vader” (369d) 

Collecten: 1 Diaconie    2 Kerk 

Slotlied (staande) : Lied 418: 1, 2 en 3    ZEGEN – beantwoord met Lied 418 : 4 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

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

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

