
 

Zestiende jaargang nr. 18                     zondag 28 maart 2021                           liturgische kleur: rood/paars 

6e zondag van de veertig dagen tijd – Palmzondag / Passiezondag 

Gedurende de lockdown periode, vooralsnog zullen alleen de gemeenteleden die een functie hebben in 

de kerk aanwezig zijn. 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: 

Ga naar de website van onze kerk  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  en klik op de link: (blauwe regel). 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  

of kies: https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde  Diaken van dienst: Wout Visscher 

Organist: Jaap Hoeflaken   Zang: Ati Valkenburg  en Jan-Willem v.d. Brink  

Koster: Mary Bruinsma   Techniek: Wout Visscher 

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

 Dhr. en Mevr. C. Vlug / W. Vlug - Den Braber.  St. Annepad 45 Emtinckstaete, 

 1231 DA Loosdrecht. 

Agenda: Woensdag 31 maart Stiltekring via beeld en geluid. Vanaf 19.15 uur zal er 

muziek klinken, om 19.30 uur zal een meditatief moment beginnen en 

rond 20.00 uur zal de uitzending afgesloten worden.  

Donderdag 1-4/ vrijdag 2-4/ zaterdag 3-4: Stille week vieringen. Het boekje met de teksten wordt 

samen met het Mededelingenblad bezorgd en het boekje staat ook op internet 

Zondag 04 april:   09.50 uur - Ds. Hillegonda Ploeger – Paaszondag; vooraf zingen  

Bij de schikking: 7 werken van barmhartigheid Op deze zondag is er aandacht voor ‘de doden 

begraven’. Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die 

bij elkaar horen. In de glazen staan donkere tulpen. Verwijzend naar het paars, dat de kleur is van 

nadenken en gedenken. De verbinding tussen de glazen wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete 

kruid, de herinnering aan leven. 

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. 

Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze 

hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net 

als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven. 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Zingen: Psalm 24: 1 en 4 – De aarde en haar volheid 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 24: 5 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367d)  

Over de werken van barmhartigheid – de doden begraven 

Zingen:  Lied 650: 1,2,3 en 4 – De aarde is vervuld 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA


Lezing: Marcus 11: 1 – 11 Jezus in de tempel 
1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt 

waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, 
stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij zei 
tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra 
jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen 
vastgebonden zien staan, dat nog nooit door 
iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 
3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat 
doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het 
meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en 
vonden een veulen dat buiten op straat bij een 
deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er 
stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom 
maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus 
hun had opgedragen te zeggen en de mensen 
lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar 

Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging 
erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op 
de weg, anderen spreidden takken met bladeren 
uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem 
uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen 
luidkeels: 

‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
10 Gezegend het komende koninkrijk van onze 
vader David.  
Hosanna in de hemel!’ 

11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de 
tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had 
genomen, ging hij – want het was al laat 
geworden  – met de twaalf terug naar Betanië. 
v.: Lof zij U Christus  a.: In eeuwigheid. Amen 

Zingen:  Lied 435: 1 en 2 – Hef op uw hoofden, poorten wijd 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 575: 1,2 en 6 – Jezus leven van ons leven 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden  

stil gebed, afgesloten met Onze Vader 

Collecten:  1. 40 dagentijd collecte (Javaanse Boeren) 2.. Kerk PALMPASEN 

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op 

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Overgang naar Stille Week 

Lezing: Marcus 14: 1 - 15 
1De volgende dag zou het feest van Pesach en het 

Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en 
schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om 
hem door middel van een list gevangen te nemen en 
te doden. 2Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest 
kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. 

3Toen hij in Betanië in het huis van Simon 
– degene die aan huidvraat had geleden – 
aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een 
vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich 
dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere 
nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit 
over zijn hoofd. 4Sommige aanwezigen zeiden 
geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting 
goed voor? 5Die olie had immers voor meer dan 
driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en 
dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ 
Ze voeren tegen haar uit. 6Maar Jezus zei: ‘Laat 
haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze 
heeft iets goeds voor mij gedaan. 7Want de armen 
zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan 
hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet 
altijd bij jullie zijn. 8Wat ze kon, heeft ze gedaan: 
ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, 
met het oog op mijn begrafenis. 9Ik verzeker jullie: 
waar ook maar ter wereld het goede nieuws 

verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar 
verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 10Toen ging 
Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de 
hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 
11Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en 
beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon 
op een mogelijkheid om hem op een geschikt 
moment uit te leveren. 

 
Het pesachmaal 

12Op de eerste dag van het feest van het 
Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam 
wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: 
‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen 
zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13Hij stuurde 
twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: 
‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik 
water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 
14en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie 
tegen de heer des huizes zeggen: “De meester 
vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met 
mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 15Hij zal 
jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht 
en waar alles gereedstaat; maak daar het 
pesachmaal voor ons klaar.’  

Slotlied (staande): Lied 556 – Alles wat over ons 

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 20.00 uur Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

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

