
 

 
 

 

Twaalfde jaargang nr. 40                12e zondag van de zomer                              zondag 10 september 2017 
                                                           liturgische kleur: groen 

                                      Voorganger: Mw. Ds.Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:     Margriet van de Water  Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Hans Veraar    Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Margriet van de Water 

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

                                        Mw. E. van de Bunt-van de Dolder, Eikenlaan 51 Flat 146. 

Jarigen  Op 6 september j.l. was Jarig Mw. E. van de Bunt-van de Dolder, Eikenlaan 51 

  Flat 146. Zij is 91 jaar geworden. 

Agenda:   Zondag 17 september  10.00 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

 

  Lied van de week:  Lied 146a : 1, 2 en 3 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen  

 

Moment van stilte   

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 280 : 1, 2 en 3           we gaan staan 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Zingen:    Lied 280 : 6 en 7                      we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie Eleison 

 

 
 

Loflied:     Psalm 103: 1 en 3  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

 

 



Lezing: Romeinen 12 : 9 t/m 21 
9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de 

innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, 

maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig 

wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees 

gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet 

met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga 

niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te 

doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen 

wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 

‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, 

als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet 

overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

 

Zingen:    lied 974 : 1, 2 en 5 

 

Lezing: Mattheüs 18: 15 t/m 22  
 

15Als een van je broeders of zusters tegen je 

zondigt, moet je die daarover onder vier ogen 

aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de 

gemeente behouden. 16Luisteren ze niet, neem dan 

een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag 

krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee 

getuigen. 17Als ze naar hen niet luisteren, leg het 

dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de 

gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je 

een heiden of een tollenaar behandelt. 18Ik verzeker 

jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal 

ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op 

aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden 

zijn. 19Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van 

jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat 

het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor 

hen laten gebeuren. 20Want waar twee of drie 

mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun 

midden.’ 
21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, 

hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 

zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot 

zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal 

zeven. 

 

L: Zo spreekt de Heer   G: Wij danken God 

Zingen:  Lied 838 : 1, 2 en 3 

 

Verkondiging 

 

Zingen:        Lied 791  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Afscheid van Pim Liekamm en Rita Zeldenrijk – Dorland als ambtsdrager 

 

Zingen: Psalm 90: 8 

 

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

 

Informatie over het nieuwe kwartaalproject Wording 

 

Collecten: 1. Diaconie bestemd voor Wording  2. Kerk     

  

    Slotlied (staande):   Lied 1005 

 

Zegen: beantwoord met gezongen  AMEN 
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