
 

 
 

 

  Twaalfde jaargang nr. 50                      9e zondag van de herfst                         zondag 19 november 2017 
liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda PLoeger 

 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher    Diaken:  Gerard Veraar 
 

Koster: Piet van de Bunt     Organist:  Dick Ridder 

 

Lector: Henk Herbert  

     

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

 Corrie en Jack Vijlbrief - Lindelaan 81 zij zijn 50j.getrouwd! 

 

Agenda:  Zondag 26 november,  laatste Zondag kerkelijk jaar. Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Lied van de week: Lied 749: 1 en 3 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 287: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen:    Lied 287: 5         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen: Kirie Lied 367d 

Loflied    Lied 305 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Spreuken 9: 1-12 

 

1Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 

zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 

2Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, 

haar tafel heeft ze gedekt. 

3Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, 

zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 

4‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 

Wie geen verstand heeft roept ze toe: 

5‘Kom, eet het brood dat ik je geef, 

drink de wijn die ik heb gemengd. 

6Wees niet langer zo onnozel, 

leef, en betreed de weg van het inzicht.’ 

7Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, 

wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk 



gemaakt. 

8Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, 

berisp een wijze, en hij mag je graag. 

9Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, 

een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat 

je hem leert. 

10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, 

inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 

11Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van 

je leven, je levensjaren nemen door mij toe. 

12Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, 

als je spot, benadeel je jezelf. 

Zingen:    Lied 313: 1 en 4 

lezing: Mattheus 25: 1 – 13 

251Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden 

gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren 

wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4De wijze meisjes 

hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, 

werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de 

bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”7Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8De 

dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9De 

wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een 

verkoper en koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die 

klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten 

werd.11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons 

binnen!” 12Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13Wees dus waakzaam, want jullie 

weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 

V: Zo spreekt de Heer     A: Wij danken God 

Zingen     Lied 751: 1, 2, 4 en 5 

 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 598 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

Collecten:  1. Diaconie         2. Kerk    

Slotlied (staande): Lied 601 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen 
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