
 

 
 

 

Dertiende jaargang nr. 46                         5e zondag van de herfst                               zondag 21 okt.  2018 
liturgische kleur: groen 

Voorganger: Mw. Ds. H. Keur, Hilversum 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm       Diaken:  Wil Veraar 

Koster: Evert Jan van de Water    Organist:  Johan Swart 

Lector: Thea van de Bunt  

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

 Mw. Ellen Swart, Jhr. Van Sypesteynlaan 57, 1231 XM  Loosdrecht 

Jarigen:  Mw. U. Prinsen – de Rooij, Kerkenlandenlaan 57, 1216 RR Hilversum – 27 okt. 

wordt zij 83 jaar. 

 Agenda: zondag 21 oktober  Mw. Ds Hillegonda Ploeger – Gemeente zondag. vanaf 

9.45 uur staat de koffie klaar. U hoeft geen liedboek mee te nemen, er zal een 

orde van dienst zijn.   

  

Lied van de week:  Lied 146A : 1, 3 en 7 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied 208: 1, 2 en 3                             we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed  

Zingen:    Lied 208: 4                                we gaan zitten 

Kyrie/Gebed voor nood van de wereld  

Glorialied:   Lied 985 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van het woord 

lezing: Micha 6: 6-8 
 

6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 

waarmee hulde brengen aan de verheven God? 

Moet ik hem tegemoet treden met 

brandoffers, 

zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden 

rammen, 

met olie, stromend in tienduizend beken? 

Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb 

misdaan, 

de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig 

leven?’ 
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 

je weet wat de HEER van je wil: 

niets anders dan recht te doen, trouw te 

betrachten 

en nederig de weg te gaan van je God. 



Zingen:     Lied 25: 4 en 7 

Lezing 1 Petrus 3: 13-22 

 

 

 
13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich 

volledig inzet voor het goede?14Maar zelfs als u 

zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent 

u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet 

bang voor de mensen en laat u door niets in 

verwarring brengen; 15erken Christus als Heer en 

eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u 

waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 

dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16Doe 

dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd 

uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich 

honend over uw goede, christelijke levenswandel 

uitlaten, zich schamen over hun laster. 17Het is 

beter te lijden, indien God dat wil, omdat men 

goeddoet dan omdat men kwaad doet. 
18Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf 

rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 

onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij 

God te brengen. Naar het lichaam werd hij 

gedood maar naar de geest tot leven 

gewekt. 19Hij is naar de geesten gegaan die 

gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 20aan 

hen die ten tijde van Noach weigerden te 

gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de 

ark gebouwd werd. In de ark werden slechts 

enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed 

gered, 21en dat water is een voorafbeelding van 

het water van de doop, waardoor u nu wordt 

gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, 

het is een vraag aan God om een zuiver geweten. 

Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van 

Jezus Christus, 22die de hemel is binnengegaan en 

nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, 

machten en krachten aan hem onderworpen zijn. 

  
 
 
 

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

Zingen:        Lied 351: 1 en 2 

Verkondiging 

Zingen        Lied 992 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 423 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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