
 
Zondag 15 juli 2018 

 vierde 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: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: lied 
280  
 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: ‘Laudate omnes gentes’: lied 117d [4x] 
 
 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: Jesaja 52, 1 - 6  
 
Lied: ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’: lied 
85: 1, 3 en 4  
 
Evangelielezing: Marcus 6, 6b-13 
 

Lied: ‘Vrede voor dit huis’: lied 819 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’: lied 974  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen  
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: ‘God, schenk ons de kracht’: lied 418  
 
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 

 
  

Zondagsbrief 15 juli  2018 
 
Voorganger: ds. Maas Beitler, Castricum 
Organist: Dinie Jager 
Ouderlingen: José van Dasselaar en Hannah Wicherink 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Dineke Schreiber  
Koster: Frans Schimmel 

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 
 



Welkom: Joke van de Klok 
Geluid: Arjan de Vries  
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Anja Bouw en Ina van Os 
Koffiedienst: Chris Timmermans en Frans Schimmel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice in Nijkerk en de 
tweede voor Muziek en Liturgie. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
Bij de eerste collecte: Het Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie, maar ook 
mensen van buiten de regio zijn natuurlijk welkom. De 
gasten bestaan uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
terminale fase met een levensverwachting van korter dan 
drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom!  
 
Uitzwaaien jongeren Oeganda project 
Op dinsdag 17 juli worden de jongeren die naar Oeganda 
vertrekken daadwerkelijk uitgezwaaid. 
Als u dit wilt meemaken, dan kan dat. Ze vertrekken  
om 6.30 uur (!!) vanaf de Eshof. 
 
Ook kunt u de komende weken hun belevenissen volgen 
via www.qop2018.reismee.nl  
Zij zullen als het mogelijk is via hun blog dagelijks verslag 
doen van hun avonturen! 
 
Nieuws uit de Sint Paulusgeloofsgemeenschap 
De eerstvolgende dienst in het Pauluscentrum is op 
zondag 22 juli om 11.00 uur, voorganger Antoinette 
Bottenberg; vanaf 10.00 uur is er dan koffie vóór de 
dienst. 
 
Kaart  
We tekenen een kaart voor Ada de Bruijn. Hiermee laten 
we haar weten dat er aan haar wordt gedacht. 
En een kaart is er ook voor Daan Boezeman. Hij deed 
staatsexamen en is geslaagd. Gefeliciteerd! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Jan en Marry van der Sloot - van 
den Brink. Zij waren op 14 juli 25 jaar getrouwd en wij 
feliciteren hen daarmee van harte. 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.qop2018.reismee.nl/

