
 

 

 

   

Twaalfde  jaargang nr. 11                         7e zondag na Epifanie                      Zondag 19 februari 2017   

Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth Visscher                 Diaken:   Wout Visscher 

Koster:  Henk van Doornik             Organist:     Johan Swart   

Lector:  Ellen Swart 
 

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

     Fam. A. Numier, Van Dorenwerdestraat 21 

Jarigen:     Mevrouw P.H. ter Wal- Ballast, Regenboog 9, zij wordt  22 febr. 86 jaar 

Agenda:  

Ontmoetingsbijeenkomsten ‘Deel je leven’.     

- Dinsdag  21 februari: 19.45  uur in de kerk:  

- Donderdag 23 februari: 14.15 uur in de kerk 

Ook als u zich niet heeft aangemeld, bent u van harte welkom. Beide bijeenkomsten gaan door. 

 

- Zondag 26 februari:  10.00 uur: Ds. A.F. de Oude  

 
 

                                      

Lied van de week: Lied 215: 1, 5, 6 en 7 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                                                                    we gaan staan       

Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 43: 3        

Bemoediging en groet                                                                   we gaan zitten 

Drempelgebed:     

Zingen:      Psalm 43: 4         

 

Gebed om ontferming met als begin: Lied 281 : 1, 2, en 3 en afgesloten met Lied 281: 6 en 7 

    

    Woorden voor ons leven 

 

Zingen:        Lied 992  

 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing : Matteüs 5: 33-48 
  33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen 

valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34 En ik zeg 
jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van 

God, 35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is 
de stad van de grote koning; 36 zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog 

niet één van je haren wit of zwart maken. 37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; 
wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. 

38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor 
een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je 

op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40 Als iemand een proces 
tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je 

bovenkleed af. 41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan 
twee met hem op. 42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld 

van je wil lenen. 
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je 

vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 

vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij 
laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou 
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters 

vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net 
zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 

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

 

 Zingen:  Psalm 316: 1 en 4  

 Verkondiging 

 Zingen:    Lied  837 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Informatie bij onze collecte/kwartaal gift voor ‘Stap Verder’ 

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

 

Collecten:  1. Stap Verder    2. Kerk 

 

Slotlied(staande): Lied 422  
Zegen – beantwoord met gezongen  “Amen” 
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