
 

 

Vijftiende jaargang nr. 18                      zondag 29 maart 2020                           liturgische kleur: paars 

5e zondag van de veertigdagen tijd 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl. 

Via de website van onze kerk (www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl) kunt u makkelijk een link vinden 

naar de kerkomroep. We raden u aan om op tijd verbinding te maken. Vanaf 9.45 uur zal er muziek 

klinken. Lukt het niet om rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst terugluisteren. 

 

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

 Fam. J. Plooij, Alewijnlaan 16, 1231 VP Loosdrecht  

Agenda: Woensdag 1 april - De Paasviering voor de ouderen in het Wijkgebouw zal niet 

plaatsvinden. 

Woensdag 1 april –  vanaf 19.15 uur klinkt er muziek vanuit de kerk, om 19.30 

uur begint een meditatief moment. Rond 20.00 uur zal het samenzijn worden afgesloten. Dit wordt via 

internet/kerktelefoon uitgezonden. 

Als u de tekst van tevoren wilt ontvangen, kunt u dit aan Hillegonda Ploeger doorgeven. 

 

 

 

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 5e zondag  staat er een rode roos 

omringd door klimop. Gedragen en 

omringd worden door de liefde van 

elkaar  is het thema van deze schikking. 

De roos is een symbool voor liefde en 

leven. Die liefde wordt gedragen door 

onderlinge verbondenheid, verbeeld door 

de klimop blaadjes, symbool van trouw.  

 

De evangelielezing van komende zondag 

gaat over de opwekking van Lazarus uit 

de dood. We horen dat liefde sterker is 

dan de dood.  

 

 

 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/


Orde voor de dienst 

Muziek 

Welkom en mededelingen     Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 43: 3 en 4  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Gebed om ontferming 

Zingen:     Lied 547 - Met de boom des levens 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  Johannes 11: 1 t/m 4, 20 t/m 27 , 32 t/m 44         Lazarus uit de dood opgewekt 

1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit 
Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster 

Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus 
met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar 

haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was 
haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar 
Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is 

ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze 
ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de 

eer van God, zodat de Zoon van God geëerd 
zal worden.’  //  20Toen Marta hoorde dat 
Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, 

terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen 
Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn 

broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu 
weet ik dat God u alles zal geven wat u 
vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood 

opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij 
de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 

25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en 
het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in 

mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 
27‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias 

bent, de Zoon van God die naar de wereld zou 
komen.’  //  32Zodra Maria op de plek kwam 
waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn 

voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, 
Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 

33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar 
waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep 

bewogen 34vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem 
neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, 

Heer.’ 35Jezus begon ook te huilen, 36en de 
Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem 
gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij 

heeft de ogen van een blinde geopend, hij had 
nu toch ook de dood van Lazarus kunnen 

voorkomen?’ 38Ook dit ergerde Jezus. Hij liep 
naar het graf, een spelonk met een steen voor 
de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ 

Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, 
de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40Jezus zei 

tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods 
grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen 
haalden ze de steen weg. Daarop keek hij 

omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij 
hebt verhoord. 42U verhoort mij altijd, dat 

weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die 
mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij 
gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, 

kom naar buiten!’ 44De dode kwam 
tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen 

gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een 
doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak 
de doeken los, en laat hem gaan.’  

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

Zingen:     Lied 566 : 1, 3, 4 en 6 – Midden in de dood 

Verkondiging 

Zingen:    Lied  608  - De steppe zal bloeien 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden met:  -  Doe ons opstaan en help ons weer - stil gebed en Onze Vader  

Slotlied     Lied 910  -  Soms groet een licht van vreugde 

Zegen 

Vastentip voor deze week:  minder alcohol 

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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