
 

 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 16                        zondag 15 maart 2020                                 liturgische kleur: paars 

 Derde zondag van de veertig dagen tijd 

Voorganger: Ds. André de Oude 

Ouderling van dienst:   Arma van Vliet                          Diaken: Wout Visscher 

Koster:  Mary Bruinsma                           Organist:  Dick Ridder 

Lector:                        Janna Saalmink 

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

                                    Mevr. Van Driel-Schelke, Berkenlaan 14, 1231 SZ Loosdrecht. 

Jarigen:   Mevr. E. van der Meent-van der Kolk, Egelshoek 9c, 1213 RD Hilversum,  

   zij wordt 21 maart 80 jaar 

Agenda: 

Dinsdag 17 maart: 20.00 uur een avond georganiseerd door de werkgroep Kerk en Israël. We gaan 

teksten van Etty Hillesum lezen. Deze avond vindt plaats in het kader van 75 jaar bevrijding. In de 

maand januari was er een lezing over Etty Hillesum en op woensdag 13 mei zal er een bezoek zijn aan 

Deventer, met een wandeling door Joods Deventer en een bezoek aan het Etty Hillesum centrum. 

Deze leesavond op 17 maart wordt in onze kerk gehouden.  

Woensdag 18 maart: vanaf 19.15 uur  stiltekring in de kerk 

Donderdag 19 maart: 

- 14.30 uur: bijbelkring in de kerk. Thema: Hoe roept God ons? We lezen uit 1 Samuël 3.  

- 20.00 uur: kerkenraadsvergadering in de kerk 

Zondag 22 maart:  10.00 uur – Ds. Hillegonda Ploeger, dienst met m.m.v. zanggroep Allure 

   
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.  De stip in de schikking 
is een open ruimte rond een weefsel van takken. Op deze 3e zondag zijn er grassen in een kruik met 
water als verwijzing naar het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put. Op zoek 
naar levend water . 
 
Lied van de week:  25a 

                                          Orde voor de dienst  

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht:     Lied 71: 1 en 2           we gaan staan 

Stilte… votum en groet 

V: De Heer zij met u   

G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed                                                                                                                 we gaan zitten 

V:  O God, keer U naar ons toe 

G: en doe ons weer leven naar hart en 

ziel. 

 

V:  Laat ons Heer uw liefde zien 

G:  en geef ons uw heil. 

V:  O Heer, hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot u komen. 

 



 

 

Zingen:     Lied 71: 14  

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

Zingen:                           Lied  538: 1 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Geest 

Zingen:                           Lied  316: 1, 2 en 3 

Lezing Oude Testament: Psalmen 4 

41Voor de koorleider. Bij snarenspel.  

Een psalm van David. 
2Antwoord mij als ik roep, 

God die mij recht doet. 

Geef mij ruimte als ik belaagd word, 

wees genadig, hoor mijn gebed. 
3Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te 

schande, is de schijn u lief, de leugen uw 

leidraad? sela 
4De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw 

is, de HEER luistert als ik tot hem roep. 
5Beef voor hem en zondig niet, 

bezin u in de nacht en zwijg. sela 
6Breng de juiste offers, 

heb vertrouwen in de HEER. 
7Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – 

HEER, laat het licht van uw gelaat over ons 

schijnen. 
8In u vindt mijn hart meer vreugde 

dan zij in hun koren en wijn. 
9In vrede leg ik mij neer 

en meteen slaap ik in, 

want u, HEER, laat mij wonen 

in een vertrouwd en veilig huis. 

 

Zingen:        Lied 834: 1, 2 en 3 

    Lezing Nieuwe Testament:  Matthëus 6: 5-15 

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de 

huichelaars die graag in de synagoge en op elke 

straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen 

ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 

ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan 

in je huis terug, sluit de deur en bid tot je 

Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, 

die in het verborgene ziet, zal je ervoor 

belonen. 7Bij het bidden moeten jullie niet 

eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die 

denken dat ze door hun overvloed aan woorden 

verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie 

Vader weet immers wat jullie nodig hebben, 

nog vóór jullie het hem vragen. 9Bid daarom als 

volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam 

geheiligd worden, 

10laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
14Want als jullie anderen hun misstappen 

vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie 

vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, 

zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin 

vergeven.

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

Zingen:          Lied 836: 1 en 4 

Overdenking 

Zingen:       Lied 370: 1, 2 en 3 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Danken en bidden (waarin een stilte…….., afgesloten met hardop gebeden “Onze Vader…..”) 

Collecten:     1. Diaconie    2. Kerk   

Slotlied (staande):     Lied 425: 1 en 2 

 

 



 

 

 

Wegzending en zegen met gezongen AMEN 

 

Vastentip voor deze week: minder kleding -  maak anderen blij met kleding die u niet meer draagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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