
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 49                       zondag 10 november 2019                           liturgische kleur: groen 

  8e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds. A. de Boer 

Ouderling van dienst:  Henk Herbert                                Diaken: Jan Willem vd Brink 

Koster: Evert Jan vd Water                    Organist: Johan Swart 

Lector:                       Ellen Swart 

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

                                   hr Hans Veraar, Vrijheid 9 

Meeleven met elkaar: Sinds vorige week verblijft mw S. Driënhuizen-Pieksma (emtinckhof, app 323) 

                                   in Gooierserf, afd Kompas-Noord, van Riebeeckweg 50, 1212 EM Hilversum 

Jarigen:                      mw G. van Leeuwen-Boom, Eikenlaan 36, wordt 13 nov 81 jaar 

                                   hr T.J. van Leeuwen, Eikenlaan 36, wordt 16 nov. 83 jaar   

Agenda:                      maandag  11 nov.2019 -  kledingactie in de Oude Pastorie achter Sijpekerk 

                                   zondag    17 nov.2019 – 10.00 uur – ds. H.M. Ploeger - taizédienst  

                                    

Lied voor de dienst:  Lied 743:1, 3 en 4 

                                          

                                Orde voor de dienst  

                         

Welkom en mededelingen       Moment van stilte                                                        we gaan staan 

Zingen:   Lied 281: 1, 2, 4 en 5                             

Bemoediging en groet                     we gaan zitten  

Lezing:  Psalm 17  

Zingen:   Psalm  17 : 1, 2 en 7 

 

Filippenzen 4 : 6- Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in 

al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Christus  bewaren. 

 

Kyriëgebed 

Glorialied:                     Lied  568a 2x Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

Inleiding op de viering:Thema: Wat dient tot vrede, Jezus die als hij Jeruzalem nadert, huilt 

omdat de stad van vrede, shalom, salam, niet weet wat vrede dienend is! 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

 

 



Schriftlezing OT: Jesaja 1: 18-26  

18De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als 

scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 19Als 

je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen.  20Als je koppig 

bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken. 21Ach, 

de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar 

huizen nu moordenaars. 22Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water.  
23Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven,  ze denken alleen aan geschenken en 

steekpenningen.  Wezen bieden ze geen bescherming,  het lot van weduwen laat hen koud.  
24Daarom – zo spreekt de Machtige, de HEER van de hemelse machten, de sterke God van 

Israël:  Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders,  mijn woede koelen op mijn 

vijanden. 25Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik.  26Ik 

breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze 

naam dragen:  ‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.

Zingen:   Lied 176: 1, 4, 5 en 6 

Schrftlezing NT:  Lucas 19: 41-48 

41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, 

begon hij te huilen over het lot van de stad. 
42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar 

geweten wat vrede kan brengen! Maar dat 

blijft voor je verborgen, ook nu. 43Want er 

zal een tijd komen dat je vijanden 

belegeringswerken tegen je oprichten, je 

omsingelen en je van alle kanten insluiten. 
44Ze zullen je met de grond gelijkmaken en 

je kinderen verdelgen, en ze zullen geen 

steen op de andere laten, omdat je de tijd 

van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 

45Hij ging naar de tempel, waar hij de 

handelaars begon weg te jagen, 46terwijl hij 

hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn 

huis moet een huis van gebed zijn,” maar 

jullie hebben er een rovershol van 

gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij onderricht in 

de tempel. De hogepriesters, de 

schriftgeleerden en de leiders van het volk 

wilden hem uit de weg ruimen, 48maar ze 

wisten niet hoe ze dat moesten doen, want 

het hele volk hing aan zijn lippen. 

 

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

 

Zingen:                  Lied 556 

Overdenking 

Zingen:                Lied 748 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, met staande gezamenlijk  het  “Onze Vader” 

                      

Collecten:                            1. Adoptieplan        2 Kerk   

Slotlied (staande):              Lied 835 

Zegen, beantwoord met:      gezongen AMEN 
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