
 
Zondag 14 juli 2019 

 Vierde zondag van de zomer 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’: 
Psalm 118:  1, 2 en 6 
 
 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. 
 
Glorialied: ‘God in den hoog’ alleen zij eer’:  
lied 302: 1 t/m 4 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Jesaja 5, 8 t/m 24 
 
Lied: ‘God gaat zijn ongekende gang’:  
lied 943 : 1, 2 en 3 
 

Evangelielezing: Matteüs 23, 27 t/m 33 
 
Lied: ‘God gaat zijn ongekende gang’:  
lied 943:  4, 5 en 6  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Laat komen, Heer, uw rijk’: lied 756 : 1 t/m 6 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Maarten Theodorus Verhulst 
11 maart 1946 - 6 juli 2019 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 
Hoor ons bidden. 

(t. 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: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’:  
lied 416 : 1 t/m 4 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
 
Amen 
 
 
 
 

Zondagsbrief 14 juli 2019 

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 
 



 
Voorganger: ds. Jan Esveldt, Nijkerk 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Ellen van der Linden  
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Zondagskind: Anne van de Kamp 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel  
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie en de tweede 
voor de Eredienst. De kinderen mogen hun bijdrage doen 
in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood 
verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen, begeleiden naar 
zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij 
en zo nodig financiële hulpverlening bieden. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
Paulusgemeenschap te gast 
Vandaag zijn de leden van de Paulus geloofsgemeenschap 
te gast in de Eshof, evenals op zondag 21 juli. Hartelijk 
welkom!  
In het Pauluscentrum is er dan géén dienst. 
Op zondag 28 juli is er in het Pauluscentrum om 9.15 uur 
een “woord- en communieviering”. De voorganger is dan 
pastor Ben Piepers. 
 
Bloemen 
Voor de bloemen is nog geen bestemming. Ieder die een 
bestemming weet kan dit aangeven bij een van de 
dienstdoende ambtsdragers.  
 
Kaart 
Op zaterdag 6 juli is Maarten Verhulst op 73 jarige leeftijd 
overleden. Hij is op vrijdag 12 juli vanuit de Eshof 
begraven. De kaart is voor zijn vrouw Hannie. We wensen 
haar veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.  
  
Een tweede kaart is er voor Alice Bernhard. Zij heeft op 10 
juli een nieuwe knie gekregen. Wij wensen haar een 
voorspoedig herstel toe. 
  

Nog een kaart tekenen we  voor Jaap Schipper. Hij moest 
op 9 juli een by-pass operatie ondergaan. Ook hem 
wensen we toe dat de operatie het gewenste effect mag 
hebben en dat hij snel weer op de been is. 
 
Een goed verhaal? 
Vandaag en ook op 21 en 28 juli horen we enkele 
ongebruikelijke passages uit de Bijbel. Het zijn lastige 
stukken waar meestal niet over gepreekt wordt. De 
bewuste passages zijn door liberaalchristendom.nl 
uitgekozen als mogelijke teksten in een preekwedstrijd 
waar iedereen aan mee kan doen, theologen en leken. Ze 
spelen in op het nieuwe jaarthema van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN): ‘Een goed verhaal’. Zijn ook 
deze teksten ‘een goed verhaal’? 
Vandaag horen we verzen uit Matteüs 23 waarin Jezus 
zijn tegenstanders uitscheldt voor ‘witgepleisterde 
graven’… 
 
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. 
 
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/

