
 

Zestiende jaargang nr. 20                         zondag 11 april 2021                                 liturgische kleur: wit 

2e zondag van Pasen  

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. P. Pronk – Loenen aan de Vecht 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet  Zang: Margriet van de Water en Anne Penning 

Organist: Jaap Hoeflaken   Techniek: Wout Visscher 

Koster: Mary Bruinsma    

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

 Mevr. Anne Penning, Kolhornseweg 22, 1214 LZ Hilversum.  

 Een extra bloemengroet (plant) voor Mevr. G. de Groot, Berkenlaan 33, 1231 CE 

 (Zij regelt wekelijks de bestemming en bezorging van de bloemengroet) 

Jubileum: Hans en Wil Veraar, Vrijheid 9 - 1231 TK  Loosdrecht, 

 zijn op donderdag 15 april 50 jaar getrouwd. 

Agenda: zondag 18 april  10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Zingen: Lied 98: 3 - Zing een nieuw lied voor God de Here 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Lied 647: 1 en 3 - Voor mensen die naamloos 

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

Glorialied: Lied 103c: 1 en 3 - Loof de koning, heel mijn wezen 

Gebed 

Zingen:  Lied 1007 – Brood zal ik geven 

  

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


DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Lezing: Lucas 24: 13 – 35     Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel 
13 Diezelfde dag gingen twee van de 

leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs 
heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd 

ligt. 14Ze spraken met elkaar over alles wat er 
was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in 

gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe 
en liep met hen mee, 16maar hun blik werd 
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 
17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te 
praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 

staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, 
antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling 
in Jeruzalem die niet weet wat daar deze 

dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat 
dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met 

Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in 
woord en daad in de ogen van God en van het 
hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders 

hebben hem ter dood laten veroordelen en 
laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat 

hij degene was die Israël zou bevrijden, maar 
inmiddels is het de derde dag sinds dit alles 
gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele 

vrouwen uit ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het 

graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet 
en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen 
waren verschenen. De engelen zeiden dat hij 

leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar 
het graf gegaan en troffen het aan zoals de 

vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze 
niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo 

weinig verstand en bent u zo traag van begrip 

dat u niet gelooft in alles wat de profeten 
gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat 

lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 
gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in 

al de Schriften over hem geschreven stond, en 
hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze 
naderden het dorp waarheen ze op weg waren. 

Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 

Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om 

dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want 
het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ 
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 
30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij 
het brood, sprak het zegengebed uit, brak het 

en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen 
geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd 
onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze 

tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij 
onderweg met ons sprak en de Schriften voor 

ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen 
meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf 
en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen 

zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood 
opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 
35De twee leerlingen vertelden wat er 
onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen 
kenbaar had gemaakt door het breken van het 

brood. 
 
v.: Lof zij U Christus a.: In eeuwigheid. Amen

Zingen:  Lied 637: 1 en 2 – O vlam van Pasen, steek ons aan 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 657: 1 – Zolang wij ademhalen 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden  stil gebed, afgesloten met Onze Vader 

Collecten:  1. Diaconie  2.. Kerk 

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

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Slotlied (staande):  Lied 650: 1,3 en 4 – De aarde is vervuld 

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/

