
 

Zestiende jaargang nr. 19                         zondag 04 april 2021                                 liturgische kleur: wit 

Paaszondag 

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

Organist: Dick Ridder    Techniek: Jan Piet Ouwens 

Koster: Mary Bruinsma    

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

 Dhr. en Mevr. Van de Water - Tiggelaar, Regenboog 49, 

 1231 TG  Loosdrecht. 

Agenda: zondag 11 april  10.00 uur Ds. P. Pronk – Loenen aan de Vecht 

 

Bij de schikking: de 7 werken van barmhartigheid - Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het 

hart is met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer glazen. Allerlei 

voorjaarsbloemen zijn gebruikt. Langs het hart ligt klimop als teken van Gods trouw. 

  

Orde voor de dienst 
Voor de dienst: 

 

Zingen:   Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen  

 

Zingen:  Daar juicht een toon  

 1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

  die galmt door gans Jeruzalem. 

  Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 

  de Zoon van God is opgestaan. 

 

 2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

  Hij overwon, die sterke held. 

  Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,  

  want Hij is God, bekleed met macht. 

 

 3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

  want alles, alles is voldaan. 

  Die met geloof op Jezus ziet,  

  die vreest voor dood of helle niet. 

 

 4. Want nu de Heer is opgestaan,  

  nu vangt het nieuwe leven aan;  

  een leven, door zijn dood bereid,  

  een leven in zijn heerlijkheid. 

  

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


Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Zingen: Psalm 98: 1 – Zing een nieuw lied voor God de Here 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 98: 2 

Kyrie gebed met  Lied 367d - Kyrie, kyrie, kyrie eleison  

Glorialied: Lied 624 – Christus onze Heer verrees 

Gebed 

Over de 7 werken van barmhartigheid – Mattheus 25: 35 en 36 
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 

een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 

Zingen:  Lied 1007 – Brood zal ik geven 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Het Paasevangelie Johannes 20: 1 - 18 
20 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het 

nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het 

graf. Ze zag dat de steen van de opening van het 

graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar 

Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus 

veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf 

weggehaald en we weten niet waar ze hem nu 

neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling 

gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden 

snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller 

dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij 

boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, 

maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam 

Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij 

zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die 

Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken 

lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen 

ging ook de andere leerling, die het eerst bij het 

graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en 

geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet 

begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De 

leerlingen gingen terug naar huis. 11 Maria stond 

nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich 

naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in 

witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij 

het voeteneind van de plek waar het lichaam van 

Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze 

haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en 

ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na 

deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 

maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom 

huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat 

het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt 

weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt 

neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus 

zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: 

‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me 

niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen 

naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters 

en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, 

die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie 

God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen 

en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze 

vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 
v.: Lof zij U Christus a.: In eeuwigheid. Amen

Zingen:  Lied 632 – Dit is de dag 

Overweging 

Zingen:    Lied 289 – Heer, het licht van uw liefde 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden  stil gebed, afgesloten met Onze Vader 

Collecten:  1. Werelddiaconaat Zuid Afrika  2.. Kerk   3. Kwartaalproject 

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

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Slotlied (staande):  Lied 634 – U zij de glorie 

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/

