
 
Zondag 1 juli 2018 

 tweede zondag van de zomer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 
 allen gaan staan 
 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Op u vertrouw ik, Heer der heren’: lied 31: 
1 en 3 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: (lied 
301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie eleison, na de 
tweede Christe eleison, na de derde Kyrie eleison) 
 
Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Job 42: 1 t/m 6 en 12 t/m 
17 
 
Lied: ‘Zoek de wegen van de wijsheid’: lied 849 
 
Evangelielezing: Lucas 13: 1 t/m 9 

 
Acclamatie: ‘Kind ons geboren’: lied 491 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Gij hebt met uw brede gebaren’: lied 765 : 1, 2, 3 en 
4 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor mijn reopen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust. 
 

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 

 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: ‘Hoor een heilig koor van stemmen’: lied 726: 1, 
5 en 6 
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



Zondagsbrief 1 juli  2018 
 
Voorganger: drs. Jan Greven, Blaricum 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderlingen: Mart Geelhoed en Nel van Rietschoten 
Diaken: Wouda Bakker-Beitler 
Zondagskind: Sanneke Beukers 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Elza Ipenburg en Emma Carter 
Koffiedienst: Ed van Campen en Anna Brasser 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor JOP Jeugdwerk Zomer en de 
tweede voor Vorming & Toerusting. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
 

 
Bij de eerste collecte: JOP Jeugdwerk; ‘Met school naar 
de kerk’ 
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de 
nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken 
aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of 
bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend 
oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige 
plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, 
Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door 
kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te 
bundelen en door samen met gemeenten nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan 
JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer 
leerlingen het goede nieuws horen. Collecteert u mee? 
 
Uitzwaaidienst Oeganda-groep 
Op dinsdag 17 juli vertrekt de Oeganda-groep naar Mpigi. 
Wie zin heeft kan ze die ochtend vroeg komen uitzwaaien. 
Maar ook als gemeente zwaaien we hen natuurlijk uit en 
wel in de dienst van 8 juli. Dit is ook de zondag waarop de 
‘talenten’ kunnen worden ingeleverd, die ieder na 17 juni 
heeft kunnen vermeerderen ten behoeve van het project. 
De kerkdienst wordt één groot feest!! 
Voor meer informatie over het project zie de artikelen in 
de Rondom van juni. 
 
Agenda 
ma. 2 juli, 19.30 uur: Wijkteam 2, Grasmaat 4 
di. 3 juli, 20.00 uur: Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 65 
 
 
 

Kaarten  
Er is een kaart  voor mevr. Mobach .Zij is gevallen en 
heeft een ruggewervel gebroken. 
Een tweede kaart gaat naar mevr. Timmerman. Ook zij 
liep door een val een breuk op en wel in haar schouder. 
Vanuit de Eshof wensen we beiden een spoedig herstel 
toe! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Anneke de Booy. We 
wensen haar daarmee sterkte bij de komende medische 
behandelingen en feliciteren haar met haar verjaardag op 
2 juli. 

 
 

 
 
 
 


