
 

Zestiende jaargang nr. 21                         zondag 18 april 2021                                 liturgische kleur: wit 

3e 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. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm   Zang:  Pim en Everdien Liekamm 

Organist: Dick Ridder   Techniek:  Martin Uijterlinde 

Koster: Mary Bruinsma    

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

Dhr. en Mevr. J. Veraar - W.E. van Barneveld, Vrijheid 9, 

1231 TK  Loosdrecht  

Jarigen: Mevr. A. Heijkoop – Brouwer,  Acacialaan 15 - 1231 BS  Loosdrecht 

 Zij wordt op 22 april 95 jaar. 

Agenda: zondag 25 april  10.00 uur Ds. André de Oude 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Zingen: Psalm 33: 1 en 2 Kom nu met zang en roer de snaren 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 33: 8 

Gebed om ontferming met  Lied 281: 1 – Wij zoeken hier 

Glorialied: Lied 600 – Licht ontloken aan het duister 

  

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


DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Johannes 21: 15 t/m 24 
15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon 

Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je 
mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 

antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u 
houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog 

eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u 
weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn 

schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij 
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van 

me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de 
derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 
‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u 

houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 
18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was 

deed je zelf je gordel om en ging je waarheen 
je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een 
ander je handen grijpen, je je gordel omdoen 

en je brengen waar je niet naartoe wilt.’  
19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus 

zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 

‘Volg mij.’ 20 Toen Petrus zich omdraaide zag 
hij dat de leerling van wie Jezus hield hen 

volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd 
naar Jezus toegebogen had om te vragen wie 

het was die hem zou verraden. 21 Toen Petrus 
hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er 
met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: 

‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft 
totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23 Op 

grond van deze uitspraak hebben sommige 
broeders en zusters gedacht dat deze leerling 
niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 

‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw 
zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’  
24 Het is deze leerling die over dit alles 
getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis 

betrouwbaar is.  
v.: Lof zij U Christus a.: In eeuwigheid. Amen

Zingen:  Lied 908: 1,4 en 6 – Ik heb U lief, o mijn beminde 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 636 – Liefde is licht, opnieuw geboren 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden met    Lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn, 

        druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

Stil gebed, 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 418: 1,2 en 3 – God, schenk ons de kracht 

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/

