
 
Vijftiende jaargang nr. 23                          zondag 3 mei 2020                                   liturgische kleur: wit 

4 e zondag van Pasen-Jubilate 

 

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl. 

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  

Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl  
U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet. 

Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. 

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. 
 

Algemeen: Op onze website: 
www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
 Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente   wachtwoord = 1231KM55 
 Hebt u een e-mailadres??  Stuur dan een mailtje naar: 
mvdwater49@gmail.com  Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Koster: Mary  Bruinsma  Organist:  Dick Ridder Techniek : Jan Piet Ouwens 

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

 Dhr. C. Vlug, Lindenlaan 38, 1231 CM Loosdrecht 

Jarigen: Mevr. R. van de Bunt-Sportel, Pr. Margrietstraat 36, 1231 XH Loosdrecht, zij 

  hoopt 5 mei 85 jaar te worden.  

Agenda: zondag 10 mei:  10.00 uur – ds. H.M. Ploeger. 

 

Orde voor de dienst 

09.45 uur – stil is de straat (bewerking lied 1007) 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Moment van stilte  

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed   

 

Lied: 865  

   

Gebed om ontferming 

 

Lied: 1008  

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Exodus 13 : 3 t/m 10 
 

3Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, 

de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat 

slavenland, want met krachtige hand heeft 

de HEER u daaruit bevrijd. Er mag dan niets 

gegeten worden dat zuurdesem bevat. 4Deze dag, de 

dag van uw uittocht, valt in de maand abib. 5Als 

de HEER u eenmaal in het gebied van de 

Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Chiwwieten 

en Jebusieten gebracht heeft, in het land dat hij 

onder ede aan uw voorouders beloofd heeft, een 

land dat overvloeit van melk en honing, neem dan 

steeds in deze maand het volgende gebruik in 

acht: 6Eet zeven dagen lang ongedesemd brood, en 

vier op de zevende dag feest ter ere van 

de HEER. 7Niet alleen moet u die zeven dagen 

ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land 

geen gedesemd brood of zuurdesem bij u te vinden 

zijn. 8En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik 

wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok 

uit Egypte.” 9Laat dit gebruik zijn als een 

herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, 

zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw 

lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke 

hand uit Egypte bevrijd. 10Ieder jaar opnieuw moet 

u dit gebruik op de vastgestelde tijd in acht nemen. 

 

Lezing: Galaten 5 :1, 13 t/m 16 

 
5 1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid 

zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw 

een slavenjuk opleggen. 
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te 

zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 

verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in 

liefde, 14want de hele wet is vervuld in één 

uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar 

wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u 

niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: 

laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht 

op uw eigen begeerten.  

 

 

 

L.: lof zij U Christus   G.: In eeuwigheid Amen 

Lied:   709 : 1, 4 en 5  

Overweging 

 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk  Onze Vader 

 

Slotlied:  Lied 1010 : 1 en 4 

 

Zegen  

 

Wilhelmus van Nassouwe (lied 708 : 1 en 6) 

 

Orgelspel 
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