
 
Zondag 16 juni 2019 

 Trinitatis  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘De dag gaat open voor het woord des 
Heren’: lied 217: 1, 2 en 3  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
Bidden wij u God. 
 
Gloria:  ‘De dag gaat open’: lied 217: 4 en 5 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
  
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Profetenlezing: Jesaja 65, 1-10 
 
Lied: ‘O Heer, verberg u niet voor mij’: lied 944: 1, 2 en 3 
 
Evangelielezing: Lucas 8, 26-39 

 
Lied: ‘Gaat heen, gaat heen, hebt Gij gezegd’: op de 
melodie van lied 944 
 

Gaat heen, gaat heen, hebt Gij gezegd, 
gij geesten hebt geen enkel recht 
te binden wie op aarde zijn, 
te martelen in angst en pijn 
een mens, geketend en geknecht. 
 
Ga heen, ga heen, zo klonk uw woord, 
genezen zijt gij - zeg het voort, 
dat gij van duivelen bevrijd 
uzelf weer heer en meester zijt, 
vertel wat gij hier ziet en hoort! 
 
Ga heen, ga heen, zo zeiden wij; 
wij willen immers niet dat Gij 
de boze geesten van ons jaagt, 
het kost teveel wat Gij ons vraagt, 
ga heen – en kom niet dichterbij! 
 
Heer, ons gebed, verhoor het niet; 
wanneer Gij ons voorgoed verliet, 
dan stierven wij in ongeloof; 
dus houd U voor ons roepen doof, 
als wij U smeken, luister niet! 
 
Heer, ga niet heen, blijf ons nabij 
en luister niet naar ons als wij 
U vragen om maar weg te gaan, 
ja, zelfs al klagen wij U aan, 
Heer, ga niet heen, maar spreek ons vrij! 
 

tekst André Troost (Zingende 

Gezegend lied 57) 

 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wij zullen leven, God zij dank’:  lied 611 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Willem Jacobus (Pim) van Tent 
15 april 1935 – 15 juni 2019 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
 
... gebedsstilte ... 
 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 
Hoor ons bidden. 

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 
 



Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

 
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: ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’:  
lied 880: 1 allen, 2 solo, 3 en 4 allen 
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
 
Amen 
 

 

Zondagsbrief 23 juni 2019 
 
Voorganger: ds. Gert Landman, De Bilt 
Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Henry Westein  
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Zondagskind: Lisa Bouw 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Vera Vizee  
Oppas: Linda Borgdorff en Liselotte Waslander 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Wil de Meij 
  
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken. De tweede voor onderhoud van het gebouw.  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken biedt hulp en zorg 
aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 

vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Adri Zijlstra. Hij wordt vandaag 70 
jaar en we feliciteren hem daarmee van harte.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart  voor Etta en Bartjan van Tent als 
teken van verbondenheid in deze verdrietige dagen. Pim 
overleed op 15 juni en is op 22 juni na een 
afscheidsdienst in de Eshof in kleine kring gecremeerd.  
 
Een tweede kaart is bestemd voor Janet van Tamelen als 
steuntje in de rug; haar gehoor gaat enorm hard 
achteruit. De komende drie maanden zal zij veel 
onderzoeken ondergaan om te achterhalen wat de 
oorzaak hiervan is.  
 
Een derde kaart is er voor Kees Bonestroo. Het 
aneurysma bleek gegroeid en hij is direct daaraan 
geopereerd. De operatie is goed gegaan. We wensen hem 
een spoedig herstel toe. 
 
Zondagse ochtendwandeling 
Op zondag 30 juni is alweer de laatste zondagse 
ochtendwandeling. We vertrekken om 9.30 uur vanaf de 
Eshof. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur, zodat er bij 
terugkomst gelegenheid is om bij de koffie aan te sluiten 
in het Pauluscentrum. 
 
Summer Vibes – FREE! Zomerconcert 
Kom in zomerstemming met FREE! en luister naar een 
grote diversiteit aan liedjes uit het FREE! repertoire. Een 
avond met veel muziek en na afloop een zomers hapje en 
drankje. 
29 juni vanaf 20.00 uur in de Eshof. Mis het niet. 
Entree is gratis, een donatie wordt op prijs gesteld. 50% 
van de opbrengst gaat naar het All4Uganda project. 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Agenda 
ma. 24 juni, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
do. 27 juni, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
za. 29 juni, 20.00 uur: Free Zomerconcert, de Eshof 
zo. 30 juni, 9.30 uur: Zondagse ochtendwandeling, vanuit de 
Eshof  

 
 


