
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 43                             2e zondag van de herfst                       zondag 30 sept.  2018 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. J. Mulder, Hilversum  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Anne Duijf 

Lector: Ellen Swart  

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

 Mevr. Hil de Waard-Hamming, Eikenlaan 51 (flat328) – 1231BG 

 27 sept. werd zij 84 jaar. 

Jarigen: Mevr. R. Hansma-van Henten, Godelindehof 25, 1231VZ - 28 sept werd zij 80 jr. 

 Mevr. R. Hofman-Rozendal, Larixlaan 23, 1231BL – 2 okt. wordt zij 86 jaar.  

 Mevr. N. Poldervaart-Roodenburg, Diependaalselaan 288, 1231BL Hilversum –  

 2 okt. wordt zij 87 jaar.  

 Mevr. G. Hitzerd-Van den Dolder, Kerkelandenlaan 63/09, 1216RR Hilversum –  

 6 okt. wordt zij 93 jaar. 

Agenda: - 4 oktober: geen koffie met de krant . Is verschoven naar 11 oktober  

- zondag 7 oktober  – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger – Israëlzondag 

- woensdag 10 oktober – ouderenmiddag 14.30 u. wijkgebouw Eikenlaan 

- donderdag 18 oktober: 20.00 uur - bijbelquiz in het hervormde wijkgebouw, 

georganiseerd door de afdeling van het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap) . 

Leden van onze kerkenraad zijn in ieder geval deelnemers. U kunt zelf ook 

meespelen of toeschouwer zijn en de deelnemers aanmoedigen 

 

Lied van de week:  Lied 985 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied 288                                we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Zingen:    Psalm 67: 1 en 3                              we gaan zitten 

Gebed voor de nood van de wereld 

Glorialied:   Lied 305: 1,2 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed voor de opening van het WOORD 

  



Eerste lezing: Mattheus 5: 1 t/m 10  
 

1  Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg 
op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen.  

2  Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3  ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor 

hen is het koninkrijk van de hemel. 
4  Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost 

worden. 
5  Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het 

land bezitten. 
6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

7  Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. 

8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen 
God zien. 

9  Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. 

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het koninkrijk van de 
hemel. 
 

Zingen:    Lied 513: 1 en 2 

Tweede lezing: Mattheus 5: 11 t/m 16 

 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. 

12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze 
vóór jullie de profeten. 

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het 
zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 
zout gemaakt worden? Het dient nergens meer 
voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 

14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. 

15 Men steekt ook geen lamp aan om hem 
vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, 
nee, men zet hem op een standaard, zodat hij 
licht geeft voor ieder die in huis is.  

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen 
aan jullie Vader in de hemel. 
 

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

Zingen:    Lied 513: 3 en 4 

Preek 

Belijden van geloof: Zingen Lied 344: 1,2 en 3 (Klein Credo)                        we gaan staan 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden,  stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 838: 1 en 2 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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