
  

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 42                   zondag 22 september 2019                           liturgische kleur: groen 

1e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Margriet van de Water 

Jarigen:   Mw. H. de Waard-Hamming, Eikenlaan 51 - app 328, 1231 BG,  

 zij wordt 27 september 85 jaar 

 Mw. R. Hansma-van Henten, Godelindehof 25, 1231 VZ,  

 zij wordt 28 september 81 jaar 

Meeleven: Mw. N. van de Bunt-Plooij is tijdelijk opgenomen in de Beukenhof, kamer 148 

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

 Mevr. G.J. van der Poel, Lijsterbeslaan 27, 1231 XT  

Agenda: Zondag 29 sept 10.00 uur: diaken R. Simileer en ds. H.M. Ploeger, oecumenische 

 dienst met de Paulus Parochie  

 

Vandaag: derde collecte voor Syrië  

 

 

 

Lied van de week:  Lied 279 – Met koning David 

 

 

Orde voor de dienst  

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Zingen:        Psalm 139: 1        we gaan staan 

Bemoediging en groet                          we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:      Psalm 139: 2 en 14 

Gebed om ontferming met lied 367 d - Kyrie, kyrie, kyrie eleison  

Zingen:      Psalm 150 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
Lezing: Psalm 51: 1-14 
1Voor de koorleider. Een psalm van David,  
2toen de profeet Natan hem had bezocht,  

nadat hij met Batseba geslapen had. 
3Wees mij genadig, God, in uw trouw, 

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 
4was mij schoon van alle schuld, 

reinig mij van mijn zonden. 
5Ik ken mijn wandaden, 

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 
6tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 

en uw oordeel zuiver. 
7Ik was al schuldig toen ik werd geboren, 

al zondig toen mijn moeder mij ontving, 

8maar u wilt dat waarheid mij vervult, 

u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 
9Neem met majoraan mijn zonden weg en ik 

word rein, 

was mij en ik word witter dan sneeuw. 
10Laat mij vreugde en blijdschap horen: 

u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 
11Sluit uw ogen voor mijn zonden 

en doe heel mijn schuld teniet. 
12Schep, o God, een zuiver hart in mij, 

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
13verban mij niet uit uw nabijheid, 

neem uw heilige geest niet van mij weg. 
14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 

de kracht van een sterke geest. 

 

Zingen:     Lied 834 – Vernieuw Gij mij 

Lezing: Lucas 15: 1-10 De zorg om wat verloren is 
1Alle tollenaars en zondaars kwamen hem 

opzoeken om naar hem te luisteren. 2Maar 

zowel de farizeeën als de schriftgeleerden 

zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man 

ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus 

vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand 

van u honderd schapen heeft waarvan er één 

verloren is geraakt, laat hij dan niet de 

negenennegentig andere in de woestijn achter 

om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan 

tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het 

gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn 

schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij 

zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen 

hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het 

schaap gevonden dat verdwaald was.” 7Ik zeg 

u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 

één zondaar die tot inkeer komt dan over 

negenennegentig rechtvaardigen die geen 

inkeer nodig hebben. 
8En als een vrouw tien drachmen heeft en er 

één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt 

het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze 

het muntstuk gevonden heeft? 9En als ze het 

gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en 

buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, 

want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt 

was.” 10Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde 

onder de engelen van God over één zondaar die 

tot inkeer komt.’ 

   

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

Zingen:       Lied 944: 1 en 4 – O Heer, verberg u niet 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 23c – Mijn God, mijn herder 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (369 d) 

Collecten:      1. Diaconie  2. Kerk  3. Syrië 

Slotlied (staande): Lied 425 - Vervuld van zegen 

Zegen , beantwoord met gezongen Amen 
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