
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 13                           zondag 03 maart 2019                        liturgische kleur: groen 

      8e zondag na Epifanie 

Voorganger: Ds.A.F. de Oude 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree                     Diaken:    Ati Valkenburg 

Koster: Mary Bruinsma    Organist: Dick Ridder 

Lector:  Henk Herbert 

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

 Mevr. G.P.H.H. Jansen-van Doornik, Lindelaan 83 

Jarigen: Mw M.N. Olie-Schipper, Egelantierstr 194,ka 1205, 1214 EH  H,sum  wordt 6 mrt 88 jaar 

 

Agenda: ma.4 maart 19.45 uur ontmoetingsbijeenkomst in de kerk, we beginnen om  20.00 uur 

              di. 5 maart 14.15 uur     “       “  bij Mw H. de Waard, Emtinckhof, app.328, aanvang 14.30 uur 

woe 6 maart  aswoensdag, begin van de veertig dagen tijd. Ook dit jaar zullen we in de veertig dagen 

tijd  de stilte zoeken. Daartoe is de kerk elke woensdagavond geopend om met elkaar stil te zijn, een 

tekst te overwegen, naar muziek te luisteren. Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 uur zal een 

meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur zal het samenzijn worden afgesloten. 

               Do.7  maart  10.00 uur  koffie met de krant in de kerk 

               Zo.10 maart  10.00 uur  Ds. H.M. Ploeger , 1e zondag 40 dagen-tijd 

 

Lied van de week: Lied 971  

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen          Moment van stilte  

Lied van intocht: psalm 87: 1en 2                             we gaan staan 

Votum, groet en drempelgebed 

V: De Heer zij met U    G: Ook met u zij de Heer   

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,   G: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

V: O God, keer U naar ons toe        G:  en doe ons weer leven naar hart en ziel. 

 V: Laat ons Heer uw liefde zien G: en geef ons uw heil. 

V: O Heer, hoor ons gebed G: en laat ons geroep tot u komen. Allen: AMEN          we gaan zitten 

We zingen vervolg psalm 87: 3 en 4 

 

Kyriegebed ( met een gezongen kyrie): lied 463: 6, 7 en 8 

Glorialied: 725: 1, 3 en 4 

Gebed om de Geest 

We zingen lied 1005: 1, 4 en 5 

 



Lezing:  Lucas 13:10 – 20   Genezing op sabbat 

10Hij gaf op sabbat onderricht in een 

synagoge. 11Er was daar ook een vrouw die al 

achttien jaar   

bezeten was door een geest die haar ziek 

maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen 

mogelijkheid rechtop staan. 12Toen Jezus haar 

zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U 

bent verlost van uw ziekte,’ 13en hij legde haar 

de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en 

loofde God. 14Maar de leider van de synagoge 

werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei 

tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te 

werken. Kom dus op die dagen om u te laten 

genezen en niet als het sabbat is!’ 15Maar de 

Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van 

jullie op sabbat zijn os of ezel los van de 

voederbak om hem te laten drinken?16Mocht 

deze vrouw, die een dochter is van Abraham en 

al achttien jaar door Satan geboeid werd 

gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze 

boeien worden losgemaakt?’ 17Toen hij dat zei, 

stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar 

de hele menigte was verheugd over de machtige 

daden die door hem werden verricht. 
18Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk 

van God en waarmee zal ik het 

vergelijken? 19Het lijkt op een zaadje van de 

mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin 

zaaide, waarna het groeide en een grote struik 

werd, waar de vogels van de hemel in de takken 

kwamen nestelen.’ 20En opnieuw zei hij: 

‘Waarmee zal ik het koninkrijk van God 

vergelijken?    

 

                        L: Zo spreekt de Heer  G: Wij danken God 

We zingen als antwoordlied:  923: 1, 2 en 3 

 Overdenking 

Zingen:  Lied 982: 1, 2 en 3 

Danken en bidden, stilte en hardop gebeden “Onze Vader” 

Collecten: 1  diakonie     2 kerk  

Slotlied ( staande): Lied 825: 1, 4 en 5 

Wegzending en Zegen met gezongen AMEN 

Bezoek Dordrecht op 20 maart a.s. in het kader van Dordt 400.  

In de winter van 1618-1619 werd in Dordrecht een nationale synode gehouden. Dat is precies 400 jaar  

geleden. Voor de protestanten is dit een belangrijke synode geweest. Op deze synode zijn de Dordtse  

Leerregels vastgesteld en is besloten tot het maken van een betrouwbare bijbelvertaling: de  

Statenvertaling. Er waren in die tijd diepgaande theologische verschillen tussen de Remonstranten en  

Contra-Remonstranten. De spanningen liepen hoog op. In Dordrecht wordt momenteel aandacht  

besteed aan deze synode en wat er zoal gebeurde toen de spanningen hoog opliepen. Het leek ons als  

protestantse kerken van Loosdrecht goed om een excursie naar Dordrecht te houden om ons op de  

hoogte te laten stellen van een stukje (kerk)geschiedenis van ons land. We willen dit doen op woensdag  

20 maart a.s. Onder leiding van een gids zullen we in Dordrecht een ‘synodewandeling’ houden en  

tevens is er gelegenheid een tentoonstelling te bezoeken.  U kunt de tentoonstelling bezoeken in het  

Dordts Museum:  ‘Werk, Bid & Bewonder’. Thema is het calvinisme (in de brede zin van het woord). U  

kunt ook kiezen voor de tentoonstelling:  ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ in het Dordts  

Patriciërshuis. Omdat we een gids moeten huren voor de wandeling, is het minimum aantal deelnemers  

op 15 gesteld. Als u belangstelling hebt, verzoeken wij u om dit voor eind februari kenbaar te  

maken. U kunt zich opgeven bij: ds. Hillegonda Ploeger, tel. 035 88 793 99 of hmploeger@gmail.com 

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

