
 
Zondag 7 juli 2019 

 derde zondag van de zomer 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan ellie.boot@hccnet.nl. 

 
Stil gebed 
 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, 
 zodat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘God van hemel, zee en aarde’: lied 210, 
1+3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed (door Krista); elke gebedsstrofe wordt 
besloten met:  (t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Gloria: ‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’ (t. 
en m. Tineke van Pagee; Evangelische liedbundel 188) 
Eenmaal allen samen, dan tweemaal in canon: 
jongens/mannen beginnen, meisjes/vrouwen vallen in. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Inleiding op de evangelielezing = lied: ‘Wil je opstaan en 
mij volgen?’ (t. John Bell en Graham Maule, m. Schotse 
volksmelodie, vert. Gert Landman; Iona 40) 
 
Evangelielezing: Lukas 9,51 -  10,9 
 
Lied: vers 2 en 4 van ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ 
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Christus die door de wereld gaat’: lied 531,3  
 

gebeden en gaven, 
bediening van de doop 

 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Atie van den Top-Leeuwis 
26 maart 1945 – 30 juni 2019 
 
Voorbeden en doopgebed, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Wij bidden om een nieuw begin… 
 

(t. Erik Idema, m. Gerard van Amstel) 
 
Dooplied: ‘Kom aan boord’ (t. Ron Schröder en 
Marianne Busser, m. Lydia Zimmer; Hemelhoog 356) 
Intussen wordt de dopeling binnengebracht. Ook de 
kinderen uit de oppas en de kinderdienst komen in de 
kerkzaal. 
De kinderen mogen vooraan blijven zitten; willen ze dat 
liever niet, neemt u dan gerust uw eigen kind(eren) over 
van de oppas en de kinderdienstleiding. 
 
Vraag aan de ouders: 
Verlangen jullie dat jullie zoon wordt gedoopt in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 
 allen gaan staan 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 
vg  Ik geloof 

in het goede dat in mensen is. 
In warmte en oprechtheid; 
in nabijheid en vriendschap. 
 

allen Ik geloof 
in een wereld zonder oorlog en geweld, 
zonder verschil tussen arm of rijk, 
tussen blank of zwart. 
 

vg Ik geloof in liefde 
 in al haar vele vormen. 

 



allen Ik geloof 
dat er Eén is, 
die groter is dan ons hart; 
hij legt die liefde in ons – 
God is zijn naam. 
 

vg Ik geloof 
dat Hij liefheeft ten dode toe 
door Jezus zijn Zoon, onze bondgenoot. 
 

allen Ik geloof 
 dat ik mag groeien 
 en elke dag opnieuw beginnen. 
 Ik geloof dat Jezus in ons midden is  

in kracht en in Geest. 
Amen. 

allen gaan zitten 
 

Bediening van de doop aan 
Rinze Florian  6 april 2019 

 
Gedicht: ‘jij bent jij’ – Elly en Rikkert (door Krista) 
 
Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van de 
kinderen 
 
Aanvaarding van het nieuwe dooplid 

Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Rinze vandaag als gedoopt 
kind terug in jullie gezin. Beloven jullie dat jullie 
hem voor zullen gaan op de weg die ons gewezen 
is door Christus onze Heer, zodat hij zijn doop kan 
leren verstaan? 
 
Antwoord van de doopouders: 
Arno en Krista Kempers-Walet 
 allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Wilt u deze ouders met hun kinderen 
opnemen in ons midden, met hen Gods Naam 
belijden, vreugde en vragen met hen delen en hen 
dragen met uw liefde en uw geloof? 

 allen Ja, dat beloven wij. 
 
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: ‘De Heer is mijn herder’: lied 23b staande 
1, 4 en 5 allen; 2 jongens/mannen; 3 meisjes/vrouwen 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Zondagskind: Lucas Bouw 
Lector: Dineke Schreiber 
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Kinderdienst: Anja Bouw 
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Koffiedienst: Ed van Campen, Anna Brasser 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad 
en de tweede voor vorming & toerusting. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 
samenwerking tussen de verschillende diaconieën van 
gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het 
NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot 
schuldhulpmaatje. We hebben hen al een aantal keren 
dankbaar in kunnen zetten voor gezinnen in 
Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het 
vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële 
redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een 
week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB 
ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank 
en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te 
behouden is uw bijdrage zeer welkom. 
 
Kaart 
We tekenen vandaag een kaart voor Henk van den Top, 
zijn kinderen en kleinkinderen, met onze hartelijke 
deelneming met het overlijden van Atie.  
 
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. 8 juli, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef (laatste 
keer voor de zomer), de Eshof 
 



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.kerkdienstgemist.nl/

