
 

 

 

Elfde jaargang nr. 42                    12e zondag van de zomer                                 Zondag 04 september 2016 

                                                     Liturgische kleur: groen 

                                 Voorganger: Ds A.F. de Oude 

 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Mary Bruinsma     Organist:  Johan Swart 

Lector:  Geertje Schootstra 

 

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

  Mw J. de Koning-Timmer, Alewijnlaan 19 

 

Meeleven:                        Hr v. Driel is opgenomen (geweest) in ziekenhuis Tergooi-Hilversum 

Jarig:                              Mw. E.vd Bunt-vd Dolder, Emtinckhof-  app 146, wordt op 6 sept.90 jaar 

 

Agenda:  donderdag  8 sept. 10.00 uur  “koffie met de krant”  in de consistorie 

                                           zondag 11 sept. 10 uur – Ds. H.M. Ploeger – startzondag – zie extra  

                                       zondagsbrief van vorige week    

 

Lied van de week:   Lied 334 

 

Orde van dienst 

 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 146a : 1 en 2       we gaan staan  

Votum en groet 

Zingen:     Lied 146a : 3         we gaan zitten  

Kyriëgebed 

Glorialied:       Lied 146a : 4 en 5  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om Gods Geest 

Zingen:                   Lied 317 : 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Lezing: Deuteronomium  5: 6 - 21 

6 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit 

de slavernij, heeft bevrijd. 
7 Vereer naast mij geen andere goden. 
8 Maak geen godenbeelden, geen enkele 

afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is 

of van iets beneden op de aarde of in het water 

onder de aarde. 9 Kniel voor zulke beelden niet 

neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, 

duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld 

van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook 

het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij 

haten; 10 maar als ze mij liefhebben en doen wat 

ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 

duizendste geslacht. 
11 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, 

want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit 

gaan. 
12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw 

God, u heeft geboden; het is een heilige dag. 
13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, 14 maar de zevende dag is een rustdag, 

die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u  

 

niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 

dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw 

runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook 

voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; 

want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten 

als u. 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte 

totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en 

opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u 

opgedragen de sabbat te houden. 
16 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, 

zoals de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan 

wordt u gezegend met een lang leven en met 

voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u 

geven zal. 
17 Pleeg geen moord. 
18 Pleeg geen overspel. 
19 Steel niet. 
20 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
21 Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, 

en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op 

zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn 

ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

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

 

Zingen:  Lied 320 : 1, 2, 3 en 5 

Overdenking 

Zingen:  Lied 791 : 1, 2, 3,en 4 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden, waarin stilte voor persoonlijk gebed, afgesloten met  “Onze Vader” (369d) 

 

Collecten:    1. Missionair werk & Kerkgroei   2. Kerk 

 

Slotlied (staande) Lied 326 

 

Wegzending en zegen – afgesloten  met gezongen   “AMEN” 
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