
 

 

 

Elfde jaargang nr. 40                     11e zondag van de zomer                             Zondag 28 augustus 2016 

                                                          Liturgische kleur: groen 

                                    Voorganger:Ds H.M. Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Thea vd Bunt    Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Piet   vd Bunt     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink 

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

  Fam. J. Veraar-Heijkoop, Jol 23 

 

Agenda:  Zondag 4 sept.  10 uur – Ds. A.F. de Oude    

 

Lied van de week:   Lied 975: 1,2 en 3 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 276: 1 en 2        we gaan staan  

Bemoediging en groet     Drempelgebed 

Zingen:     Lied 276: 3         we gaan zitten  

Gebed om ontferming met: 

 

Zingen:       Lied 146c: 1, 5 en 7 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

 
 Lezing: Deuteronomium 24 : 17 - 22 

17
  U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het 

overkleed niet in pand nemen. 
18

 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de 

HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. 
19

 Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om 

die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw 

God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 
20

 En wanneer u bij de olijvenoogst 

tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de 

vreemdelingen, weduwen en wezen. 
21

 En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u 

niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 
22

 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen. 



 

Zingen:    Psalm 113 : 1 en 2 

 

Lezing: Lucas 14: 1, 7 tm 14 

14
1
 Toen hij op sabbat naar het huis van een 

vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor 

een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze 

hem in het oog. 
7
 Hij vertelde de genodigden een 

gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de 

ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei 

tegen hen: 
8
 ‘Wanneer u door iemand 

wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies 

dan niet de ereplaats, want misschien is er 

wel iemand uitgenodigd die voornamer is 

dan u, 
9
 en dan moet uw gastheer tegen u 

zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan 

zult u beschaamd de minste plaats moeten 

innemen. 
10

 Als u wordt uitgenodigd, kies 

dan de minste plaats, zodat uw gastheer 

tegen u zal zeggen: “Kom toch 

dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten 

overstaan van iedereen die samen met u 

aan tafel aanligt. 
11

 Want wie zichzelf 

verhoogt zal vernederd worden, en wie 

zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 
12

 Hij zei ook tegen degene die hem had 

uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd 

aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan 

niet uw vrienden, uw broers, uw 

verwanten of uw rijke buren, in de 

verwachting dat zij u op hun beurt zullen 

uitnodigen om iets terug te doen. 
13

 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 

armen, kreupelen, verlamden en blinden 

uit. 
14

 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen 

voor u dan wel niets terugdoen, maar u 

zult ervoor beloond worden bij de 

opstanding van de rechtvaardigen.

L.: Zo spreekt de Heer    G.: Wij danken God 

 

Zingen:    Lied 975: 1, 3 en 4 

 

Verkondiging 

 

Zingen:             Lied 747: 1, 7 en 8 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk  “Onze Vader” (369d) 

 

Collecten:    1. Diaconie     2. Kerk 

 

We zingen als slotlied (staande) Lied 981 

 

Zegen beantwoord met gezongen   AMEN 
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