
 

 

 

 

  Twaalfde jaargang nr. 46                       5e zondag van de herfst                          zondag 22 oktober 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Mw. J. Broeijer-Bogers - Hilversum 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector: Margriet van de Water         

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

 Hans van Breukelen, sinds kort bewoner van de Beukenhof. 

Jarigen: Mevr. U. Prinsen – De Rooij, Franciscusweg 131, 1216 SB  Hilversum. 

27 oktober wordt zij 82 jaar. 

Agenda:  - We ontvingen als gemeente een uitnodiging voor een concert van de 

Evangelisch Lutherse Gemeente “Het Gooi”:  Muziek met Luther 

onder deze titel wordt in het kader van 500 jaar Reformatie op  zaterdag 28 oktober  in de 

Lutherse kerk aan de Bergweg 6 in Hilversum een concert gehouden. 

Met medewerking van het Vocaal Ensemble Voices en het Wilhelmina Consort. 

Programma:  14.00 uur:  Inloop met koffie en thee   14.30 uur: Aanvang concert. 

  16.00-18.00: Receptie met hapjes en Lutherbier  -  De toegang is gratis. 

- 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 863: 1,4,5 en 6 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 266          we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen:    Psalm 121: 1,3 en 4       we gaan zitten 

Kyriëgebed  

Glorialied    Lied 305 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

  Lezing uit het Oude Testament:    Genesis 32: 23-32 

23 Het was nog nacht toen Jakob opstond 

en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide 
vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf 

kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier 
had geholpen, bracht hij ook al zijn 

bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf 
bleef hij achter, helemaal alleen, en er 
worstelde iemand met hem totdat de dag 

aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het 

niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs 
heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup 
tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen 

zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al 
dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan 

tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: 
‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde 
hij. 



29 Daarop zei hij: 

‘Voortaan zal je naam niet 
Jakob zijn maar Israël, 

want je hebt met God en 
mensen gestreden en je 
hebt gewonnen.’ 30 Jakob 

vroeg: ‘Zeg me toch hoe u 
heet. ’Maar hij kreeg ten 

antwoord: ‘Waarom vraag 
je naar mijn naam?’ Toen 
zegende die ander hem 

daar. 31 Jakob noemde die 
plaats Peniël, ‘want,’ zei 

hij, ‘ik heb oog in oog 
gestaan met God en ben 
toch in leven gebleven.’  

32 Zodra hij bij Peniël was 
overgestoken, zag hij de 

zon opkomen. Jakob liep 
mank. 

 

Zingen:   Psalm 139: 1,6 en 14 

  Lezing uit het Nieuwe Testament:    Lucas 6: 12-16 

12 Op een van die dagen trok Jezus zich 

terug op de berg om te bidden. De hele 
nacht bleef hij tot God bidden. 13 Toen de 

dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich 
en koos twaalf van hen uit, die hij 
apostelen noemde: 14 Simon, aan wie hij 

de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, 
Jakobus en Johannes, Filippus en 

Bartolomeüs, 15 Matteüs en Tomas, 

Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die 

de IJveraar genoemd werd, 16 Judas, de 
zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die 

een verrader werd. 
 
 

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

Zingen:   Lied 272: 1,3 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Zingen:   Lied 211: 1,3 en 4 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande): Lied 653: 1,4 en 7 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  
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