
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 14                           zondag 10 maart 2019                        liturgische kleur: paars 

         1e zondag 40 dagen tijd 

Voorganger: Ds H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm                           Diaken: Jan Willem vd Brink 

Koster: Evert Jan vd Water    Organist: Dick Ridder 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

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

 Dhr D Ridder, Flits 20 

Jarigen: Mw. K. de Bis-vd Bunt, St Annepad 54, wordt 14 maart 86 jaar 

Meeleven: Mw  T. Lagrouw is voor een operatie opgenomen  in het AMC Amsterdam 

                                   Sinds een week verblijft mw C Brouwer tijdelijk in het Augustinushof, 

                                   Augustinushof  63, 1216 LD Hilversum 

Agenda:                       

Woensdag 13 maart  stilte kring – vanaf 19.15 uur is de kerk open, om 19.30 uur begint een meditatief 

moment.  Rond 20.00 uur zal het samenzijn worden afgesloten. 

donderdag 14 maart 20.00 uur kerkenraadsvergadering, consistorie                                  

zondag      17 maart 10.00 uur   ds E.E. Aarsen-Schiering 

 

Bij de schikking: In deze veertig tijd is het thema: Een nieuw begin.  Het getal 8 is als uitgangspunt 

genomen voor de liturgische schikking in deze 40 dagen tijd. Op de achtste dag begint een nieuwe 

week, na zeven dagen. De achtste dag wordt ook wel de opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat 

symbool voor een nieuw begin. We zien 8 flessen water, bekleed met riet. Water verwijst naar nieuw 

leven en riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De 40 dagen tijd kan een periode zijn om 

bekende routines opnieuw te bekijken en te zoeken naar beweging in ons leven. Op deze bidzondag 

zien we ook tulpen. In de christelijke traditie is de tulp symbool van het gebed. De bloem staat open 

naar boven. 

  

Lied van de week: Lied 542  

                                          Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:               Psalm 91: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet           we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 91: 5 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 367d -   kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Zingen:                Lied 536  



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Lucas 4: 1 - 13      Jezus door de duivel op de proef gesteld 

41-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg 

van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf 

hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij 

door de duivel op de proef werd gesteld. Al die 

tijd at hij niets, en toen de veertig dagen 

verstreken waren, had hij grote honger. 3De 

duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God 

bent, beveel die steen dan in een brood te 

veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat 

geschreven: “De mens leeft niet van brood 

alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een 

hooggelegen plaats en liet hem in een en 

hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de 

wereld zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef 

u de macht over dat alles en ook de roem die 

ermee gepaard gaat, want ik kan daarover 

beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u 

in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal 

van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat 

geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer 

alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar 

Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt 

van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de 

Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 
10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal 

hij opdracht geven om over u te waken.” 11En 

ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat 

u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 
12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel 

de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de 

duivel Jezus aan al deze beproevingen had 

onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem 

vandaan.

 

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

 

Zingen:   Lied 538 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 91a 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met lied 833: Neem mij aan zoals ik ben,wek in mij wie ik zal zijn 

                                           druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

stil gebed,  gezamenlijk  “Onze Vader” 

 

Collecten: 1.Kerk in actie: Nieuw begin voor de kerk van Cuba.    2. Kerk                          

               3.Compassion Nederland (kwartaal project) 

Uitdelen van de deeldoosjes   

Slotlied(staande): Lied 982 

Zegen, beantwoord met gezongen AMEN 

 

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

