
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 15                           zondag 17 maart 2019                        liturgische kleur: paars 

         2e zondag 40 dagen tijd 

Voorganger: Ds. E.E. Aarsen-Schiering 

Ouderling van dienst: Liza Heilema                          Diaken: Gerard Veraar 

Koster: Mary Bruinsma          Organist: Dick Ridder 

Lector:  Irka Plevier 

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

 Mw A. Valkenburg, Nw Loosdrechtsedijk 204C - 146 

Jarigen: Mw. M. Kuyvenhoven-Kok, Eikenlaan 92, wordt 22 maart 81 jaar 

Meeleven: Mw.T Lagrouw is van AMC Amsterdam overgeplaatst naar Tergooi-Blaricum 

Agenda: Woensdag 20 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  21 maart – 14.30 uur bijbelkring in de kerk  

Zondag       24 maart 10.00 uur   ds H.M. Ploeger, 3e zondag 40 dagen tijd 

 

Donderdag  28 maart Filmavond.  De film “Still Alice”zal in onze kerk getoond worden. Vanaf 19.45 uur 

is er koffie en we starten om 20.00 uur met de film. 

Deze film gaat over Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Zij is 

een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de 

ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar 

eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk 

komen te staan. Een hartverscheurend en inspirerend portret over een onafhankelijke, sterke vrouw 

die  worstelt om verbonden te blijven met de persoon die ze ooit was. 

 

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. 

Van oudsher wordt op deze zondag gelezen over de verheerlijking op de berg. De 8 flessen water zijn 

geplaatst in de vorm  van het Griekse kruis, een kruis met vier gelijke armen. Dat is ook de Griekse 

letter X- de eerste letter van  Christus. Witte bloemen verwijzen naar het licht op de berg en een 

lentetak in het midden, als teken  van een nieuw begin.  

Lied van de week: Lied 544: 1, 2 en 5 

                                          Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:               Psalm 18: 1 en 3         we gaan staan 

Bemoediging en groet                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 18: 14 



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

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de schrift 

Lezing OT: Maleachi 3: 13 – 18 

13. Jullie hebben tegen elkaar harde woorden 

over mij gesproken-zegt de Heer-, en jullie 

vragen: Wat hebben wij dan over U gezegd? 14. 

Jullie hebben gezegd: Wat heeft het voor nut 

om God te dienen, wat hebben we eraan dat we 

zijn voorschriften in acht nemen en ons in een 

boetekleed hullen voor de Heer van de hemelse 

machten? 15. Wij moeten de hoogmoedigen wel 

gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos 

gedraagt gaat het voor de wind, en wie God 

beproeft komt er goed vanaf!. 16. Zo spraken 

de mensen die ontzag voor de Heer hadden 

tegen elkaar, en de Heer hoorde het en 

luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in 

een boek de namen van de mensen opgetekend 

die ontzag voor de Heer hadden, die zijn naam 

hoogachtten. 17. Op de dag die ik voorbereid- 

zegt de Heer van de hemelse machten- zullen 

zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals 

je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 18. 

Dan zullen jullie het verschil weer zien  tussen 

rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen 

die God gehoorzamen en wie dat niet doen. 

 

Zingen Lied 513 

Lezing NT: Lucas 1: 1 – 4  

Nadat reeds velen zich tot taak hadden gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen 

die zich in ons middan hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het 

begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, 3 leek het ook mij goed om 

alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, 

hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4. om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de 

zaken waarin u onderricht bent. 

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

 

Zingen:  Lied 340 B – gezongen credo 

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied 422 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden , afgesloten met stil gebed  en “Onze Vader”- gezongen 369D 

Collecten:    1. Kerk in actie Binnenlands Diaconaat    2. Kerk                          

Slotlied(staande): Lied 837 

Zegen, beantwoord met gezongen AMEN 

 

Heeft u al een deeldoosje?    Ook vandaag kunt u die meenemen! 

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 
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