
 

 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 14                        zondag 1 maart 2020                                   liturgische kleur: paars 

 Eerste zondag van de veertig dagen tijd 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree                          Diaken: Gerard Veraar 

Koster: Evert Jan vd Water                          Organist:  Dick Ridder 

Lector:                       Jan Piet Ouwens 

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

                                   Mevr. G. de Groot, Berkenlaan 33, 1231 CE 

Jarigen:   Mevr. M.N. Olie-Schipper, Egelantierstraat 194-1205, 1214 EH Hilversum, 

   zij wordt 6 maart 89 jaar 

Agenda: 

Afgelopen woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.  Landelijk thema voor deze periode is: Sta op.   

In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar de stilte zoeken. Daartoe is onze kerk elke 

woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen, te luisteren naar muziek.  

Elke woensdagavond (dus ook woensdag 4 maart) bent u vanaf 19.15 uur welkom, om 19.30 uur zal 

een meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

donderdag 5 maart:   10.00 uur – koffie met de krant in de consistorie 

zondag 8 maart :   10.00 uur – ds. H.M. Ploeger, bidzondag  

 

Bij de schikking: Het thema voor de 40 dagen tijd is Sta op. Om in beweging te komen is er voor de 

meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons 

herinnert aan het ‘waarom’. De stip in de schikking is een open ruimte rond een weefsel van takken. De 

stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, ieder op een 

eigen manier.  

Op deze 1e zondag zien we een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. 

De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels.  

 

Lied van de week:   

 

 

 

                                          Orde voor de dienst  

                         

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Psalm 91: 1             we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                                                                 we gaan zitten 



 

 

 

Zingen:     Lied 91: 2 en 5 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrië, kyrië eleison (lied 367d) 

Zingen:                           Lied  536 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  van de zondag 

Lezing Oude Testament: Exodus 3: 1-14 

Zingen:        Lied 275: 1, 2 en 3 

    Lezing Nieuwe Testament:  Matthëus 4:  1-11 

 41Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef 

gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu 

kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden 

te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van 

brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem 

mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u 

de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij 

opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een 

steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De 

duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de 

wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij 

aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, 

uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om 

voor hem te zorgen.      L.: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  

Zingen:          Lied 539 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 91a 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden met 

 

stil gebed, afgesloten met Onze Vader  (Huub Oosterhuis)  

Collecten:  1. Kerk in actie - 40 dagentijd collecte (voorjaarszending)   2. Kerk   

Slotlied (staande):     Lied 538: 1 en 4 

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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