
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 17                             zondag 31 maart 2019                           liturgische kleur: roze 

4e zondag van de 40 dagen tijd, zondag  Laetare – verheugt u 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:  Ellen Swart 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke gr3et van de gemeente naar:  

 Mevr. L.M. van de Bunt - Vogel, Eikenlaan 51 app. 145 Emtinckhof, 1231 BG  

Agenda:  

Woensdag 3 april:   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 4 april:  10.00 uur koffie met de krant – in de kerk 

Zondag 7 april:       10.00 uur.  Mw. Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol, De Bilt 

 

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

genomen voor de liturgische schikking. 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 roze bloemen als symbool voor de vreugde van deze zondag.  

 

Lied van de week:  Lied 546: 1, 4 en 5 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:   Lied 287: 1 en 2               we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:   Lied 287: 5 

Gebed om ontferming met  Lied 367 d – Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Glorialied   Lied 547: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 



 

Lezing uit Lucas 15 :11-32 
 

11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee 

zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn 

vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit 

waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn 

vermogen onder hen. 13Na enkele dagen 

verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde 

af naar een ver land, waar hij een losbandig 

leven leidde en zijn vermogen 

verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, 

werd dat land getroffen door een zware 

hongersnood, en begon hij gebrek te 

lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van de 

inwoners van dat land, die hem op het veld zijn 

varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag 

willen vullen met de peulen die de varkens te 

eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen 

kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners 

van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik 

kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn 

vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik 

heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik 

ben het niet meer waard uw zoon genoemd te 

worden; behandel mij als een van uw 

dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg 

naar zijn vader. 

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. 

Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, 

viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” 

zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd 

tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet 

meer waard uw zoon genoemd te 

worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn 

knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en 

trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn 

vinger en geef hem sandalen. 23Breng het 

gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en 

feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood 

en is weer tot leven gekomen, hij was verloren 

en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te 

vieren. 
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij 

naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij 

muziek en gedans. 26Hij riep een van de 

knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen 

had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is 

thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste 

kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel 

heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en 

wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader 

kwam naar buiten en trachtte hem te 

bedaren.29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang 

werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam 

geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij 

zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met 

mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die 

zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen 

heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor 

hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei 

tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, 

en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we 

konden toch niet anders dan feestvieren en blij 

zijn, want je broer was dood en is weer tot 

leven gekomen. Hij was verloren en is 

teruggevonden.”’ 

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

Zingen:      Lied 908: 1, 4 en 6 

Verkondiging 

Zingen:      Lied 723 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Een nieuw begin voor Rwandese weeskinderen 

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

         steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

Collecten:   1. Nieuw begin voor de weeskinderen in Ruwanda  2. Kerk 

Slotlied (staande)   Lied 419 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 

Paasgroetenactie: na afloop van de dienst kunt u een kaart meenemen om als Paasgroet naar een 

gevangene te versturen.  

 

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

