
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 18                             zondag 7 april 2019                           liturgische kleur: paars 

5e zondag van de 40 dagen tijd  

Voorganger: Mw.ds. M.C.E. Oskam-van Zwol – De Bilt 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Jan Willem van den Brink 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Margriet van de Water 

Jarigen:   Mevr. J. Snijders – van den Engel, Gijsbrecht van Amstelstraat 428,  

 1216  CD Hilversum, zij wordt 12 april 98 jaar  

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

 Mevr. Trudy van Doornik, Prinses Beatrixstraat 8, 1231 XR Loosdrecht  

Agenda:  

Woensdag 10 april:  14.30 uur Ouderenmiddag – Paasviering in het Hervormde wijkgebouw 

Woensdag 10 april:  Stilte kring, vanaf 19.15 uur is de kerk open.  

 Om 19.30 uur begint een meditatief moment. 

Zondag 14 april:        10.00 uur  Ds. Hillegonda Ploeger 

 

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. 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 de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters gelezen.  

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van een gesloten vesting. De pachters verschansen zich. 

Stokken en ‘zwaarden’ staan als beeld voor het geweld. Blauwe druifjes verwijzen naar de wijngaard. 

Lied van de week:  Lied 1008 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Lied 275: 1, 2 en 3            we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Psalm 43: 3, 4 en 5 

Gebed om ontferming, beaamd met:  Lied 301K (mannen-vrouwen) 

De Tien Woorden 

 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest 

1e Lezing uit Jesaja 58: 6-10 
6Is dit niet het vasten dat ik verkies: 

misdadige ketenen losmaken, 

de banden van het juk ontbinden, 

de verdrukten bevrijden, 

en ieder juk breken? 
7Is het niet: je brood delen met de hongerige, 

onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt, 

je bekommeren om je medemensen? 
8Dan breekt je licht door als de dageraad, 

je zult voorspoedig herstellen. 

Je gerechtigheid gaat voor je uit, 

de majesteit van de HEER vormt je 

achterhoede. 

9Dan geeft de HEER antwoord als je roept; 

als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ 

Wanneer je het juk van de onderdrukking 

uitbant, 

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 
10wanneer je de hongerige schenkt 

wat je zelf nodig hebt 

en de verdrukte gul onthaalt, 

dan zal je licht in het donker schijnen, 

je duisternis wordt als het licht van het 

middaguur. 

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

Zingen:       Lied 537: 1 en 2 

2e Lezing uit  Lucas 20: 9-19 

9Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: 

‘Een man legde een wijngaard aan en 

verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij 

voor geruime tijd op reis ging.10Na verloop van 

tijd stuurde hij een knecht naar de 

wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de 

eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. 

Maar de wijnbouwers ranselden hem af en 

stuurden hem met lege handen weg. 11Daarna 

stuurde hij een andere knecht. Ook die werd 

afgeranseld, en nadat ze hem hadden 

vernederd stuurden ze ook hem met lege 

handen weg. 12De eigenaar stuurde toen een 

derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en 

de wijngaard uitgegooid. 13Toen zei de eigenaar 

van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal 

mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor 

hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14Toen 

de wijnbouwers hem  

zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: 

“Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, 

dan is de erfenis voor ons.” 15En ze gooiden 

hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal 

de eigenaar van de wijngaard nu met hen 

doen? 16Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en 

geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de 

mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat 

nooit!’17Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat 

betekent dan wat er geschreven staat: “De 

steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen 

geworden”? 18Iedereen die over die steen 

struikelt zal gebroken worden, en iedereen op 

wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 19De 

schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten 

dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen 

verteld had, wilden hem op dat moment laten 

grijpen, maar ze waren bang voor de reactie 

van het volk. 

Zingen:       Psalm 118: 8 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 547: 4, 5 en 6 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader    

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande)    Lied 969 

Zegen, beantwoord met gezongen  Lied 425 

Orgelspel 

 

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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