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 Welkom 

  

 Zingen: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (Psalm 118) 

 1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

  zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

  Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

  Dit zij het lied der priesterkoren: 

  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

  Gij, die den Heer vreest, laat het horen: 

  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,  

  Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

  Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

  Ik loof den Heer mijn leven lang. 

  Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

  nu Hij de zege heeft gebracht: 

  Gods rechterhand doet grote dingen, 

  Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

 Bemoediging en groet 
 Drempelgebed 

 9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 

  juicht nu met ons en weest verblijd. 

  O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

  geef thans het heil door ons verbeid. 

  Gezegend zij de grote koning 

  die tot ons komt in 's Heren naam. 

  Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 

  wij zegenen u al tezaam. 

      (we gaan zitten) 
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 Gebed om ontferming met gezongen Kyrie (lied 367d) 

 

 

 
 

 

 Glorialied : Zingt van de Vader (lied 304) 

 

 1.  Zing van de Vader die in den beginne  

  de mensen schiep, de dieren en de dingen:  

  hemel en aarde, wil zijn Naam bezingen:  

  houd Hem in ere!  

 

 2. Zing van de Zoon, licht voor onze ogen,  

  bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  

  luister naar Hem, het woord van alzo hoge:  

  houd Hem in ere!  

 

 3. Zing van de Geest, adem van het leven,  

  duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

  Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

  houd Hem in ere!  
 

   
 Gebed  

 

 Lezing van Jesaja 2 : 1 t/m 5  

 

 

 De dag van de HEER 

 21Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen 

 dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 
  2Eens zal de dag komen dat de berg 

  met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
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  Alle volken zullen daar samenstromen, 
  3machtige naties zullen zeggen: 

  ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

  naar de tempel van Jakobs God. 

  Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

  en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

  Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

  vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
  4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 

  over machtige naties een oordeel vellen. 

  Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

  en hun speren tot snoeimessen. 

  Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 

  geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
  5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 

  laten wij leven in het licht van de HEER. 

 

 

 Zingen: Zal er ooit een dag (lied 462) 

 

 1. Zal er ooit een dag van vrede, 

  zal er ooit bevrijding zijn 

  voor wie worden doodgezwegen 

  levenslang gebroken zijn? 

 2. Zal er ooit een blijvend heden 

  vol van goede vrede zijn 

  waar geen pijn meer wordt geleden 
  en het leven nieuw zal zijn? 

 3.  Zie de takken aan de bomen 

  waar het jonge groen ontluikt 

  tot een stralend nieuwe zomer  
  waar de vredesbloesem ruikt. 
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 Evangelielezing: Lucas 6 : 27 t/m 36 

 27Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, 

 wees goed voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie 

 vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29Als 

 iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere 

 wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, 

 ook je onderkleed niet.30Geef aan ieder die iets van je 

 vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je 

 afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 

 behandelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie 

 liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die 

 hen liefhebben. 33En is het een verdienste als je weldaden 

 bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de 

 zondaars handelen zo.34En is het een verdienste als je geld 

 leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook 

 zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles 

 terug te krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen 

 geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen 

 jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van 

 de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie 

 ondankbaar en kwaadwillig is. 
 36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 

  

 V:  Woord van de Heer 

 A: Wij danken God  

 Zingen: U komt de lof toe (lied 339a) 

 U komt de lof toe, U het gezang, 

 U alle glorie, o Vader, 

 o Zoon, o heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 
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 Overweging 

 Zingen: O grote God die liefde zijt (lied 838) 

  

  

 2. Maak ons volbrengers van dat woord, 

  getuigen van uw vrede, 

  dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

  wie afdwaalt met ons mede. 

  Laat ons getrouw de weg begaan 

  tot allen die ons verre staan 

  en laat ons zonder vrezen 

  de minste willen wezen. 
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3. Leer ons het goddelijk beleid 

 der liefde te beamen,  

 opdat wij niet door onze strijd 

 uw goede trouw beschamen. 

 Leg ons de woorden in de mond 

 die weer herstellen uw verbond. 

 Spreek zelf door onze daden 

 van vrede en genade. 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

 dat Christus is gekomen. 

 Wij hebben in zijn stervensnood 

 uw diepste woord vernomen. 

 Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

 en het wordt overal volbracht 

 waar liefde wordt gegeven, 

 wij uit uw liefde leven. 

 

 Dankgebed en voorbeden 

 met Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons (lied 367 e) 

 stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader  

 Onze Vader, die in de hemel zijt,  

 Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome.  

 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

 Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 

 vergeven. En leid ons niet in verzoeking,  

 maar verlos ons van de boze.  

 Want van U is het Koninkrijk en de kracht  

 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 We wensen elkaar de vrede van Christus 

 Inzameling van de gaven 

- voor het vredeswerk van Pax 

- voor de kerk 
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  Slotlied: U zij de glorie (lied 634) 
 1. U zij de glorie , opgestane Heer, 
  U zij de victorie, U zij alle eer! 
  Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
  om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 2. Licht moge stralen in de duisternis, 

  nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

  Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

  wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

  U zij de glorie, opgestane Heer, 

  U zij de victorie, U zij alle eer! 

  

   Zegen – Gezongen Amen 

    

 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 42     1e zondag van de herfst   zondag 24 sept. 2017 

Liturgische kleur: groen 

 
 

Voorgangers: diaken Randy Simileer en ds. Hillegonda Ploeger  
 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Henk van Doornik Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

 
Bloemengroet:    De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet 
     van de gemeente naar Mevr. U. Prinsen-de Rooij,  
     Franciscusweg 131, 1216 SB Hilversum. 

Jarigen:  Mevr. H. de Waard-Hamming, Eikenlaan 51, App 328 
Emtinckhof, zij wordt 27 september 83 jaar. 

Agenda:     Zondag 1 oktober, ds. H. Blom - Almere 


