
 

 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 15                        zondag 8 maart 2020                                   liturgische kleur: paars 

 Tweede zondag van de veertig dagen tijd 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm                           Diaken: Jan Willem vd Brink 

Koster: Mary Bruinsma                           Organist:  Dick Ridder 

Lector:                       Irka Plevier 

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

                                   Dhr. W. de Lange, Acacialaan 14, 1231 BT 

Jarigen:   Mevr. K. de Bis-van de Bunt, St. Annepad 54, 1231 DA, zij wordt 14 maart  

   87 jaar 

Agenda: 

Dinsdagavond 10 maart: 20.00 uur – de Hervormde Gemeente houdt een avond over rouwverwerking.  

Hiervoor hebben zij uitgenodigd de schrijfster Joke Verweerd. Zij heeft er het boek Troostpleister 

over geschreven. De avond wordt gehouden in het wijkgebouw, Eikenlaan 17. Joke Verweerd zal het 

onderwerp inleiden en wil daarna graag met de aanwezigen in gesprek. 

Woensdagavond 11 maart: In deze veertig dagen tijd zullen we met elkaar de stilte zoeken. Daartoe 

is onze kerk elke woensdagavond geopend. Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 uur zal een 

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

Aansluitend rond 20.15 uur zal er een gesprek gehouden worden over de betekenis van de 40 

dagentijd voor ons persoonlijk en als gemeente. U bent allen van harte welkom. 

Zondag 15 maart:   10.00 uur – Ds. André de Oude  

 

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 2e zondag zijn er grassen als stralen tussen het weefsel van takken geplaatst. 

Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een (nog niet helemaal bloeiende) witte hyacint. Het 

licht is er al, maar voor een deel nog niet zichtbaar. 

 

Lied van de week:  543: 1 

                                          Orde voor de dienst, Bidzondag                      

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 25: 1             we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                                                                 we gaan zitten 

Zingen:     Psalm 25: 2  

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

Zingen:                           Lied  561 

 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  van de zondag 

Lezing Oude Testament: Exodus 34: 27-35 

27De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik 

met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij 

de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de 

platen. 29Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn 

gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30Toen Aäron en de andere Israëlieten de 

glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31maar Mozes riep hen bij zich. 

Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32Daarna kwamen ook de 

andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd 

had. 33Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34Steeds wanneer Mozes voor 

de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als 

Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna 

bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken. 

Zingen:        Lied 542 

    Lezing Nieuwe Testament:  Matthëus 17:  1-9 

Een stem uit de hemel 

171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg 

op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon 

en zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in 

gesprek waren. 4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u 

wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog niet 

uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een 

stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6Toen de leerlingen dit 

hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen 

aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was 

alleen. 9Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben 

gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 
      L.: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  

Zingen:          Lied 543 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 527 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden met 

 

stil gebed, afgesloten met Onze Vader   

Collecten:  1. Kerk in actie - 40 dagentijd collecte (noodhulp Soedan)   2. Kerk  3. Stichting Tro Tro 

Slotlied (staande):     Lied 978 

Zegen, beantwoord met gezongen AMEN 

 

Vastentip voor deze week: minder vlees 

 

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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