
 

 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 12                        zondag 16 februari 2020                           liturgische kleur: groen 

 6e zondag na Epifanie  

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger  

 

Ouderling van dienst:  Thea vd Bunt                         Diaken: Wout Visscher 

Koster: Evert Jan vd Water                   Organist: Dick Ridder 

Lector:                       Thea vd Bunt 

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

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

Jarigen:                      dhr H.D. Zwijgers, Hallincklaan 18, wordt 19 febr. 83 jaar 

                                   Mw, P.H. ter Wal- Ballast, Regenboog 9, wordt 22 febr. 89 jaar  

Agenda:                      dinsdag 18 februari: 20.00 uur  wijkgebouw, Eikenlaan 17A informatieavond 

van het NBG over de Dode Zee rollen. In 1948 werden in de grotten van Qumran de Dode Zee rollen 

gevonden, die zijn geschreven in de laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling.  

Dr. Bram van Putten zal aan de hand van boeiend beeldmateriaal vertellen over het verhaal van 

de  Dode Zee rollen en het belang van deze rollen voor het vertaalwerk van de bijbel. 

                                   donderdag 20 febr . 14.30 uur – bijbelkring – onderwerp: Matth.25:31-46 

                                   zondag 23 februari – 10.00 uur – ds. E.E. Aarsen-Schiering  

                                    

Lied van de week:  Lied 314 

                                          Orde voor de dienst  

                         

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Psalm 19: 1              we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Psalm 19:  3 

Gebed om ontferming met Kyrie, kyrie, kyrie eleison (367D) 

Glorialied:                          Lied  304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  van de zondag 

Lezing: Deuteronomium 30: 15 – 20 

15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 
16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door 

hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te 



nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het 

land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich 

ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand 

dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult 

nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de 

keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die 

van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan 

te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob 

onder ede heeft beloofd.’ 

      
Zingen: Lied 316: 1 en 4 

     

    Lezing: Matthëus 5:  17 - 26 

   

17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om 

ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te 

brengen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en 

de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de 

wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie 

dus ook maar een van de kleinste van deze 

geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te 

doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het 

koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt 

en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van 

de hemel in hoog aanzien staan. 20Want ik zeg 

jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die 

van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen 

jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet 

binnengaan.21Jullie hebben gehoord dat destijds 

tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie 

moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het  

gerecht.” 22En ik zeg zelfs: ieder die in woede 

tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich 

moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie 

tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten 

verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” 

zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te 

staan. 23Wanneer je dus je offergave naar het 

altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder 

of zuster je iets verwijt, 24laat je gave dan bij het 

altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen 

en kom daarna je offer brengen. 25Leg een geschil 

snel bij, terwijl je nog met je tegenstander 

onderweg bent, anders levert hij je uit aan de 

rechter, draagt de rechter je over aan de 

gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik 

verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de 

laatste cent betaald hebt. 

 

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

Zingen:   Lied 315 

Verkondiging

Zingen:   Lied 723  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Presentatie bij het nieuwe kwartaalproject TroTro 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:  1. Kwartaalproject – stichting TroTro     2. Kerk   

 

Slotlied: 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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