
 

 

 

 

  Twaalfde jaargang nr. 45                       4e zondag van de herfst                           zondag 15 oktober 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. A. de Boer - Utrecht 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher    Diaken:  Jan Willem van de Brink 

Koster: Evert Jan van de Water   Organist:  Dick Ridder 

Lector: Irka Plevier         

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

 Elly van de Bunt-Jonker, Flat 121 in de Emtinckhof. 8 oktober was ze jarig. 

Agenda:  - donderdag 19 oktober 14.30 uur - Bijbelkring in de kerk 

- zondag 22 oktober 10.00 uur – Mw. ds. J. Broeijer-Bogers - Hilversum 

- zondag 29 oktober gemeentezondag. Vanaf 09.45 uur is er ontvangst met 

een kopje koffie, dan een bijzondere dienst rondom Luther (500 jaar 

reformatie) met aansluitend koffie met iets lekkers. 

 

Lied van de week: Lied 320 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Zingen:    Lied 280: 1,2,4 en 5        we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Loof de Heer, roep luid zijn naam, 
maak zijn daden bekend onder de volken, 
zing en speel voor hem, 
spreek vol lof over zijn wonderen 
beroem u op zijn heilige naam. 
Wees blij van hart, u die de Heer zoekt. 
 
Zie uit naar de Heer en zijn macht, 
zoek voortdurend zijn nabijheid. 
Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, 
de oordelen die hij heeft uitgesproken, 
nageslacht van Abraham, zijn dienaar, 
kinderen van Jacob, door hem verkozen. 
     Ps 105, 1-7 
 

Zingen:    Lied 117d Laudate omnes gentes, laudate Dominum  we gaan zitten 

Inleiding op de viering: 

Kyriëgebed  

Glorialied    Lied 304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 



Schriftlezing:    Matteüs 18: 21-35 

21 Daarop 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?’ 

22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal 
toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal 

zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk 
van de hemel als met een koning die 
rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 

24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht 
men iemand bij hem die hem tienduizend 

talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon 
terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de 

man samen met zijn vrouw en kinderen en 
alles wat hij bezat verkocht moest worden, 
zodat de schuld kon worden ingelost. 26 

Toen wierp de dienaar zich aan de voeten 
van zijn heer en smeekte hem: “Heb 

geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 
27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem 
vrij en schold hem de geleende som kwijt. 

28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof 
hij daar een van de andere dienaren, die 

hem honderd denarie schuldig was. Hij nam 
hem in een wurggreep en beet hem toe: 
“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 

29 Toen wierp deze zich voor hem neer en 

smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal 

je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van 
weten, integendeel, hij liet hem 
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou 

hebben afbetaald. 31 Toen de andere 
dienaren begrepen wat er gebeurd was, 

waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar 
hun heer om hem alles te vertellen. 32 
Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en 

hij zei tegen hem: “Je bent een slechte 
dienaar. Heel die schuld heb ik je 

kwijtgescholden, omdat je me erom 
smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook 

medelijden moeten hebben met die andere 
dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met 
jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij 

hem in handen van de gerechtsbeulen gaf 
tot hij de hele schuld zou hebben 

terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader 
ook ieder van jullie behandelen die zijn 
broeder of zuster niet van harte vergeeft.’ 

 
 

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

Zingen:   Lied 283: 1,4 en 5 

Overweging 

Zingen:   Lied 103a: 1 en 2 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande): Lied 418: 1 en 3 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  
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