
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 32                          4e zondag van de zomer                                   zondag 16 juli 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Mw. Ds. A.M. Parmentier,  Hilversum 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water   Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Nella IJperlaan 

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

  fam. D. Hofman-Rozendal - Larixlaan 23 – 1231BL 

Jarigen:  Mevr. S. Drienhuizen - Pieksma, Eikenlaan 51 - 1231BG - Flat 323 

  zij wordt 22 juli 84 jaar. 

Vakantie:   Ds. Ploeger is met vakantie, onze scriba Margriet van de Water is ons  

  aanspreekpunt.  

Agenda:   zondag 23 juli 10.00 uur - Mw. Ds. J. Broeijer – Bogers,   Hilversum 

Lied van de week:  Lied 975 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen     Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 673         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming           we gaan zitten 

Glorialied:   Lied 146c: 1, 3 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing: Jesaja 55: 6-13 

6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 

7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen 
herzien. 

Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 

laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 

en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt 
de HEER. 

9 Want zo hoog als de hemel is boven de 
aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 

en mijn plannen jullie plannen. 
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de 

hemel 
en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te 
eten – 
11 zo geldt dit ook voor het woord 

dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil 
en te volbrengen wat ik gebied. 
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken 

en in vrede zul je huiswaarts keren. 
Bergen en heuvels zullen je juichend 

begroeten, 
en alle bomen zullen in de handen klappen. 
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, 

distels voor mirtenstruiken. 
Zo zal de HEER zich roem verwerven, 

het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 

 



Zingen:    Psalm 65: 1, 2, 5 en 6 

2e Lezing: Mattheüs: Mat. 13:1-9 en 18-23 

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan 
de oever van het meer zitten. 2 Er kwam 

een grote mensenmassa om hem heen 
staan, en daarom ging hij in een boot 

zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 
3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde 
gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn 

land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel 
een deel van het zaad op de weg, en er 

kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander 
deel viel op rotsachtige grond, waar maar 
weinig aarde was, en het schoot meteen op 

omdat het niet diep in de grond kon 
doordringen. 6 Toen de zon opkwam 

verschroeide het, en omdat het geen wortel 
had droogde het uit. 7 Weer een ander deel 
viel tussen de distels, en toen die 

opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 
Maar er viel ook wat zaad in goede grond, 

en dat bracht vrucht voort, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 
dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed 

luisteren!’.’ 

 

18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van 
de zaaier: 19 bij ieder die het woord van 

het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, 
komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat 

hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de 
weg gezaaid. 20 Het zaad dat op 
rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die 

het woord horen en het meteen met 
vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet 

echter geen wortel in hen, oppervlakkig als 
ze zijn. Worden ze vanwege het woord 
beproefd of vervolgd, dan houden ze geen 

ogenblik stand. 22 Het zaad dat tussen de 
distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord 

horen, maar bij wie de zorg om het 
dagelijkse bestaan en de verleiding van de 
rijkdom het woord verstikken, zodat het 

zonder vrucht blijft. 23 Het zaad dat in 
goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het 

woord horen en begrijpen. Zij dragen dan 
ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, 
deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 

 

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

Zingen:    Lied 765 

 

Overweging 

 

Zingen:    Lied 764  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed, en “Onze Vader” 

 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk 

 

Slotzang (staande): Lied 418 

 

Zegen: beantwoord met gezongen AMEN 
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