
 

 

 

 

  Twaalfde jaargang nr. 48                      7e zondag van de herfst                         zondag 05 november 2017 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Dankzondag 

Ouderling van dienst: Liza Heilema      Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Mary Bruinsma     Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector: Nella IJperlaan         

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

 Frida en Jan Veraar, Jol 23 

Agenda:  dinsdag 7 nov. Filmavond ‘Luther’ (vanaf 19.30 uur koffie, 19.45 begint de film) 

 zondag 12 nov. 10.00 uur Mevr. Ds. H. Keur - Hilversum  

 Een foutje in het Mededelingenblad: De kledingactie is op maandag 13 nov. 

(dus niet op 17 nov. ) 

Lied van de week: Lied 712 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 67: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen:    Psalm 67: 3         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Lied 367d 

Loflied    Lied 982 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

       1e Lezing:  Deuteronomium 24: 14 en 15 

 
14 Een dagloner, die het al moeilijk genoeg 
heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu 

iemand van uw eigen volk betreft of een 
vreemdeling die in een van uw steden 

woont. 15 U moet hem nog dezelfde dag, 
voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is  
 

 
arm en het gaat hem juist om dat loon. 
Anders zal hij de HEER zijn nood klagen, en 

dan zal u wat u hem hebt aangedaan als 
zonde worden aangerekend.  

  



       2e Lezing:  Mattheüs 20: 1 - 16 

 

1 Het is met het koninkrijk van de hemel 
als met een landheer die er bij het 
ochtendgloren op uit trok om dagloners 

voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij 
met de arbeiders een dagloon van een 

denarie overeengekomen was, stuurde hij 
hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later 
trok hij er opnieuw op uit, en toen hij 

anderen werkloos op het marktplein zag 
staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie 

ook maar naar de wijngaard, de betaling 
zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen 
erheen. Rond het middaguur ging hij er 

nogmaals op uit, en drie uur later weer, en 
handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het 

elfde uur van de dag nog eens op weg ging, 
trof hij een groepje dat er nog steeds 
stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie 

hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand 
wilde ons in dienst nemen,” antwoordden 

ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar 
de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen 
was, zei de heer van de wijngaard tegen 

zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je 
en betaal hun het loon uit. Begin daarbij  

 

 

met de laatsten en eindig met de eersten.” 
9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, 
kwamen naar voren en kregen ieder een 

denarie. 10 En toen zij die als eersten 
waren gekomen naar voren stapten, 

dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. 
Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 
11 Toen ze die in handen hadden, gingen 

ze bij de landheer hun beklag doen: 12 
“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u 

behandelt hen zoals u ons behandelt, 
terwijl wij het onder de brandende zon de 
hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf 

een van hen ten antwoord: “Beste man, ik 
behandel je toch niet onrechtvaardig? Je 

hebt toch ingestemd met het loon van één 
denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt 
en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal 

hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik 
met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het 

kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen 
de laatsten de eersten zijn en de eersten de 
laatsten. 

 

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

Zingen:   Lied 991: allen 1,4,7 en 8  

       mannen: 2 en 5  –  vrouwen: 3 en 6 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 718 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, 

afgesloten met stil gebed, en Onze Vader verborgen (woorden van Huub Oosterhuis) 

Collecten:  1. Kerk in Actie Najaarszendingsweek   2. Kerk   3. Kwartaalproject Inloophuis ‘Wording’ 

Slotlied (staande): Lied 978 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen 

 

 

 

De oplossing van de Luther-woordzoeker: EISLEBEN (geboorteplaats van Luther) 
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