
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 16                           zondag 24 maart 2019                        liturgische kleur: paars 

         3e zondag 40 dagen tijd, zondag Oculi-naar psalm 25-mijn ogen zijn gevestigd op God 

Voorganger: Ds.H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Henk Herbert                         Diaken: Martin Uyterlinde 

Koster: Mary Bruinsma          Organist: Johan Swart 

Lector:  Janna Saalmink 

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

 Mw.M. Croezen-de Mos, Bonifaciuslaan 201, 1216 PN Hilversum 

Jarigen: Mw.W. Vlug-den Braber, Lindelaan 38, wordt 25 maart 81 jaar 

                                  Mw. L.M. vd Bunt-Vogel, Eikenlaan 51,app 145 wordt 28 maart 80 jaar 

Meeleven:MwT.Lagrouw verblijft sinds vrijdag in Overbosch,Soestdijkerstr.weg 102,1213XH H,sum  

Agenda: Woensdag 27 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  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. 

Zondag 31 maart  10 uur ds H.M. Ploeger 4e zondag 40 dagen tijd   

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. 

Deze zondag zien we wilgenkatjes als symbool voor een nieuwe lente. De woorden van deze zondag 

roepen op tot zien: de schikking staat in de vorm van een oog. De primulaplantjes doen denken aan 

ogen. De vijgen verwijzen naar de gelijkenis van de vijgenboom.  

Lied van de week: Lied 314                          

                                          Orde van dienst                                    

 

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 25a: 1                                  we gaan staan 

Bemoediging en groet                   we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 25a: 2 

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

Zingen:    Lied 561            

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 



Lezing : Exodus 6: 2 – 8     MOZES OPNIEUW GEROEPEN

 
2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik 
ben aan Abraham, Isaak en Jakob 
verschenen als God, de Ontzagwekkende, 
maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen 
bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn 
verbond gesloten en Kanaän aan hen 
beloofd, het land waarin zij als vreemdeling 
hebben gewoond. 5Ik heb het gejammer van 
de Israëlieten over de slavenarbeid die hun 
door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en 
dat heeft mij aan die belofte 
herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen  hen 
zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die 

de Egyptenaren jullie opleggen van je 
afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan 
bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie 
verlossen en de Egyptenaren zwaar 
straffen. 7Ik zal jullie aannemen als mijn volk, 
en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien 
dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie 
bevrijdt van de last die je door de 
Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jullie naar 
het land brengen dat ik onder ede aan 
Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat 
land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben 
de HEER

 

Zingen: Psalm 103: 1 en 3 

Lezing : Lucas 13: 1 – 9  

131Er waren op dat moment ook enkele 
mensen aanwezig die hem vertelden over de 
Galileeërs van wie Pilatus het bloed 
vermengd had met hun offers. 2Hij zei tegen 
hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere 
zondaars waren dan alle andere Galileeërs, 
omdat ze dat ondergaan hebben? 3Zeker 
niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer 
komen, zul je allemaal op dezelfde wijze 
omkomen.4Of die achttien die stierven 
doordat de Siloamtoren op hen viel – denken 
jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, 
zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer 
komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 

6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand 
had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant 
en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar 
hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de 
wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of 
die vijgenboom vrucht draagt, maar 
tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient 
tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de 
wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit 
jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen 
heb omgespit en hem mest heb 
gegeven, 9misschien zal hij dan het komende 
jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u 
hem alsnog omhakken

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

Zingen:  Lied 547: 1, 4, 5 en 6 

Verkondiging 

Zingen:  Lied 841 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Een nieuw begin voor Indiase meisjes 

Dankgebed, voorbeden met lied  368d: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

                                                              steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten: 1. Diaconie:  Nieuw begin voor kindslaven in India   2. Kerk                          

Slotlied(staande): Lied 422 

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 
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