
 
Zondag 28 juli 2019 

 zesde 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:  ‘De oorsprong van leven en licht’:  
lied 986:  1, 2, 3 en 4  
 
 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: ‘Ja , ik ben het beeld van onze maker’:  
lied 877: 1, 2 en 3  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Eerste lezing: psalm 139: 1-3, 15-24 
 
Lied: ‘Jij zoekt mij’:  lied 857: 1, 2 en 3  
 
Evangelielezing:  Matteüs 5: 43 - 48 
 

Lied: ‘Maak ons uw liefde, God’:  lied 974: 1 en 2 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied 974: Maak ons uw liefde, God   3,4,5 
 

gebeden en gaven 
 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
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:  ‘Al wat een mens te kennen zoekt’:  
lied 848: 1, 2, 3 en 4  
 staande 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 
 

 
 

Zondagsbrief 28 juli 2019 
 
Voorganger: ds. Alke Liebich, Leusden 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Ellen van der Linden  
2e ambtsdrager: Jan Vogel 
Lector: Ans Baas 
Koster: Jan Stomphorst  
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Arjan de Vries  
Kinderdienst:  Miranda van ‘t Veer  
Oppas: Ilse Heining 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 

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 
 



 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede 
voor het Jeugd- en Jongerenwerk. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in Hoevelaken 
en directe omgeving mensen die moeten rondkomen van 
een minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun 
werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) 
uitgaven staan waardoor gezinnen hun vaste lasten niet 
kunnen betalen en niet meer weten hoe ze aan het einde 
van de maand kunnen rondkomen. Deze mensen worden 
bijgestaan door de Diaconie. Niet alleen door een 
financiële ondersteuning, maar ook door hen te wijzen op 
hulp die geboden kan worden door verschillende 
organisaties. Uw bijdrage hiervoor is zeer welkom 
 
Bloemen 
Voor de bloemen is nog geen bestemming. Ieder die een 
bestemming weet kan dit aangeven bij de dienstdoende 
ambtsdrager.  
 
Een goed verhaal? 
Vandaag klinkt de laatste van drie lastige passages uit de 
Bijbel. Ze 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’? 
De gekozen teksten zijn ingewikkeld. Meestal wordt er 
niet over gepreekt. Vandaag horen we psalm 139. Voor 
veel mensen is dit een geliefd lied, maar de verzen 19 tot 
en met 22 worden doorgaans weggelaten: 'God, breng de 
zondaars om...' 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 3 t/m 25 augustus is Ellie afwezig. In deze dagen zal 
Marian van Giezen uit Houten bereikbaar zijn voor 
noodsituaties. Nel Stoffelsen is daarbij tussenpersoon. 
Haar telefoonnummer is 033 2582003 of 06 25316748. 
 
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/

