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Behoed ons 

voor de doodlopende weg, 
voor de dubbele tong 

die roddel en laster zaait. 
  

Leer ons 

onze tong te bedwingen 

en open en ontvankelijk te zijn 

voor de weg 

die ieder mens 

tot zijn recht laat komen. 
 

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN : 

Voor de veertigdagentijd en Pasen 

leggen wij een weg van lavastenen. 
De weg verbeeldt de tocht die koning 

David en Jezus gaan als de koningen 

naar Gods hart. 
De weg van David is geen geplaveide 

weg, maar een weg vol struikelblokken. 
Op de puinhoop van het koningschap 

van Saul moet hij het rechtvaardige 

koningschap handen en voeten zien 
te geven en daarbij laat David zijn 

verbinding met de Eeuwige niet los. 
Elke week plaatsen we bloemen, een 

waxinelichtje en of een voorwerp op de 
weg die iets uitdrukken van de weg die 

David en Jezus gaan. Met Pasen staat de  

weg in volle bloei, omdat het Leven naar  
Gods' bedoeling is opgestaan. 

Het nieuwe Leven komt met de op- 
standing van Jezus aan het licht. 
 

SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING : 
Absalom bespeelt het volk met intriges, 
list en bedrog en het volk trapt erin. 
Achter de rug van zijn vader David om 

doet hij een greep naar de macht. 
Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt 
hij om zijn vader te bespelen. Het is een 

samenzwering die er niet om liegt. 
Absalom roept zichzelf uit tot koning van 

Israel. 
Als symbool voor deze ontluisterende 

machtsgreep is de tak mahonium en 

een ketting. 
De gele kleur van de mahoniumbloem 

staat symbool voor het verraad van 

Absalom. De ketting bij de lavastenen als 

teken van Absaloms gevangenschap in 

zijn eigen machtswellust. 
 

 

 

 ZWO-commissie - Paasgroetenactie 2013  

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar weer een  

Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland 

en aan mensen en organisaties van de  
groetenlijst van Amnesty International.  

De kaarten zijn gemaakt in projecten in de gevangenis 
in Vught waar gedetineerden nadachten over 

‘Herstelde relaties’ en over ‘Nieuw leven’ en daar 
werkstukken over maakten.  Zo geeft u met deze 

paasgroet de boodschap van Pasen door.  

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Vandaag 
ontvangt u na de dienst deze kaarten . Het is fijn als u 

daar ook wat persoonlijks op kunt zetten . 
Een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart 

krijgen zegt gedetineerden al heel wat maar  

des te meer als iemand ook nog de moeite heeft 
genomen om zelf er iets bij te schrijven.  

Toch lijkt het voor u als afzender een wat 
onpersoonlijke zaak omdat u niet weet aan wie u  

de kaart stuurt. Dit is nu eenmaal zo in verband met 
de privacy. Maar uit de reacties blijkt wel dat uw groet 

toch zeer gewaardeerd wordt en de mensen goed 

doet. Ook de mensen en organisaties die zich inzetten 
voor mensenrechten wereldwijd voelen zich altijd 

gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk 
van lange adem en het is moeilijk werk als je 

voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als 

mensen je door een kaart een hart onder de riem 
steken. Wilt u meer weten over de actie  kijk dan op 

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.  
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen 

versturen!  

Tips voor de afzender.  
• Op de kaarten nooit een adres of woonplaats 

schrijven, maar wel altijd uw naam! 
Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten 

zonder naam worden niet  
doorgegeven.  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
….. Mevr. J. v. Gemerden ter bemoediging. 

 
Koster 

16-03 t/m 22-03 dhr. J. Hesse 

23-03 t/m 27-03 dhr. A. van Gemerden 
28-03 t/m 29-03 dhr. L. Hordijk 

 
Kerkdienst zondag 24 maart  

10.00 uur Ds. van Dorsten                         
 

 

 



 

 

 

 
Jaarvergadering 

Woensdag 17 april 2013 staat de 

jaarvergadering van onze kerk op de agenda. 
Het thema van het inhoudelijke gedeelte van de 

vergadering is het nieuwe Liedboek. 
Op zaterdag 25 mei 2013 is er een feestelijke 

presentatie van het nieuwe Liedboek door de 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).  
Dit vindt plaats in Monnickendam, waar voor de gehele 

dag een programma is samengesteld.  
Meer informatie is vanaf februari te vinden op: 

www.isk.nl en www.areopagus.nl 

Op de jaarvergadering zal mevrouw Hanna Rijken ( die 
ook op de kerkendag in Schoonhoeven vorig jaar 

gesproken heeft ) het een en ander vertellen over dit 
nieuwe Liedboek en we zullen er ook een aantal 

liederen uit zingen.  
We willen deze avond wat vroeger beginnen, zodat er 

voldoende tijd is voor mevrouw Rijken om dit 

onderwerp te behandelen. 
Op 17 april staat daarom vanaf 19.15 uur de koffie 

klaar en wordt de vergadering al om 19.30 uur 
geopend! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Vrouwenbijbelstudiekring….op geloofsavontuur. 

Op  donderdag 21 maart 2013 komen we weer bij 

elkaar in ’t Voorhof, Dorpstraat 1 te Krimpen a.d. Lek.  
Tijd: 9.15 – 11.15 uur. Als u misschien denkt dat het 

“gezapig of saai” is deze ochtend, dan hebt u het mis! 
Het is de bedoeling dat we een DVD gaan bekijken 

(van LEF; leven met lef - het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen -) Leven met God is niet saai, is 
een avontuur! Uitdaging! Er is moed en lef voor nodig 

om je leven aan Hem over te geven en achter hem 
aan te gaan, maar je krijgt er zoveel voor terug! Rust, 

vertrouwen, moed in je leven, in onze wereld. 

We behandelen, in dit kader, studies/onderwerpen die 
over dit “nieuwe” leven gaan. 

“Geloofszekerheid”staat voor deze morgen gepland. 
Kunnen we zeker zijn van ons geloof? Wat zegt de 

Bijbel hierover en mogen we, op basis van het Woord 
van God, zeggen dat we, door Zijn genade, geliefde 
kinderen van God zijn? Genade – onverdiend cadeau – 

uitpakken maar? Welk verband heeft de gelijkenis van 
de verloren zoon (zie schilderij van Rembrand) hierin? 

We gaan het allemaal bekijken, overdenken, erover 
lezen en in gesprek….. 

Iedereen is welkom om met ons mee te gaan op 

avontuur. Graag tot ziens! 
[Info: 01805 522      /510278] 

 


