
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 33                          5e zondag van de zomer                                   zondag 23 juli 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: mw.ds. J.Broeyer-Bogers 

Ouderling van dienst:  Thea vd Bunt              Diaken:  Jan Willem vd Brink 

Koster:  Evert Jan vd Water    Organist:  Johan Swart 

Lector:  Thea vd Bunt 

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

  Mw. S. Drienhuizen-Pieksma, Eikenlaan 51, ap.323 

Jarigen:  Mw. D. Reinders-de Jongh, Naarderstraat 81, 1251 BG Laren,  

  wordt 26 juli 90 jaar. 

                                       Mw. A.C. Nahuisen-Nobel, vd Helstlaan 22, wordt 27 juli, 90 jaar 

                                       Mw. G.vd. Meent, Egelshoek 9,  wordt 29 juli, 93 jaar 

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

  aanspreekpunt.  

Agenda:   zondag 30 juli 10.00 uur - Mw. Ds. J. Broeyer – Bogers,   Hilversum 

Lied van de week:  Lied 974: 1, 2 en 5 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen     Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 825: 1, 3 en 5        we gaan staan 

Bemoediging en groet     Drempelgebed                                    

Zingen:      Psalm 121: 1 en 4                                            we gaan zitten 

Kyriëgebed 

Zingen Gloralied:            Lied   867 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing  Psalm 86: 1-10     Een gebed van David

Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben 

verzwakt en arm. 
2
Behoed mij, want ik ben 

u toegewijd, red uw dienaar die op u 

vertrouwt,u bent mijn God.
3
Wees mij 

genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, 
4
verblijd het hart van uw dienaar,  naar u 

verlang ik, Heer. 
5
U, Heer, bent goed en tot 

vergeving bereid, uw trouw is groot voor 

ieder die u aanroept. 
6
Hoor mijn gebed, 

HEER,  luister naar mijn smeken. 
7
In dit 

uur van mijn nood roep ik u aan,want u 

geeft mij antwoord.  
8
Geen god is u gelijk, 

Heer, uw daden zijn zonder weerga. 
9
Alle 

volken, door u gemaakt, komen  en buigen 

zich, Heer, voor u en prijzen uw naam.
10

U 

bent groot, u doet wonderen, u alleen bent 

God

Zingen:    Psalm 86: 4 

 



 Lezing  Psalm 86: 14 – 16     
14

God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld 

bedreigen zij mijn leven,zij houden u niet voor ogen.   
15

U, Heer, bent een God die liefdevol 

is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.   
16

Keer u tot mij en wees mij genadig,  schenk 

kracht aan uw dienaar,    red het kind van uw dienares

Zingen:  Psalm 86: 7 

Lezing Nieuwe Testament:  Matteüs 13: 24-30 en  vers  36-43• 

24,Hij hield hun een andere gelijkenis 

voor: ‘Het is met het koninkrijk van de 

hemel als met een mens die goed zaad op 

zijn akker uitzaaide. 
25

Terwijl de mensen 

sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen 

het graan zaaien en vertrok weer. 
26

Toen 

het jonge gewas opschoot en vrucht begon 

te dragen, kwam ook het onkruid 

tevoorschijn. 
27

De knechten kwamen de 

heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms 

geen goed zaad op uw akker gezaaid? 

Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 
 
                            

28. Hij antwoordde: “Dat is het werk van 

een vijand.” De knechten zeiden tegen 

hem: “Wilt u dat wij er het onkruid 

tussenuit wieden?” 
29

Hij antwoordde: 

“Nee, want dan zouden jullie met het 

onkruid ook het graan lostrekken. 
30

Laat 

beide samen opgroeien tot aan de oogst, 

dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen 

de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het 

onkruid, bind het in bundels bij elkaar en 

verbrand het. Breng dan het graan bijeen in 

mijn schuur.’”’ 
 

 

36
Daarop stuurde hij de mensen weg en 

ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij 

hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis 

van het onkruid op de akker uitleggen?’ 
37

Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede 

zaad zaait is de Mensenzoon, 
38

de akker is 

de wereld, het goede zaad dat zijn de 

kinderen van het koninkrijk; het onkruid 

dat zijn de kinderen van het kwaad, 
39

de 

vijand die het zaait is de duivel, de oogst 

staat voor de voltooiing van deze wereld en 

de maaiers zijn de engelen. 
40

Zoals het 

onkruid bijeengebonden wordt en in het 

vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 

voltooiing van deze wereld: 
41

de 

Mensenzoon zal zijn engelen eropuit 

sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen 

die anderen ten val hebben gebracht en de 

wetten hebben verkracht bijeenbrengen 
42

en hen in de vuuroven werpen; daar 

zullen ze jammeren en knarsetanden. 
43

Dan 

zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk 

van hun Vader stralen als de zon. Laat wie 

oren heeft goed luisteren! 

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

Zingen:    Lied 333 

Uitleg en Verkondiging 

Zingen:   Lied 834 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden, besloten met  “Onze Vader” 

Collecten:    1. Diaconie 2. Kerk 

Slotzang (staande): Lied 416 

Zegen: beantwoord met gezongen AMEN 
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