
 
Zondag 14 juni 2015 

Tweede zondag na Trinitatis 

 
Orgelspel 

Welkom; 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 Geef het niet op met ons, God; 

allen breng ons tot leven. 

vg Spreek uw woord in deze wereld; 

allen breng ons tot vrede. 

vg Laat toch de duisternis 

 geen vat op ons krijgen. 

allen Wees een licht in ons. Amen. 

 

Openingslied: “In de veelheid van geluiden”:     

LB 283 (t. Sytze de Vries, m. Broedergemeente 

1740) 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 + 5 allen 

 allen gaan zitten 

 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 

met 301h; m. Suzanne Toolan 

 

Klein Gloria: “Ere zij de Vader en de Zoon”: LB 

195 (m. Soest (D) 1532/Beieren 1856) 

 

 de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 

 

Eerste lezing: 1 Johannes 4, 16-19 

 

Lied: “Een rijke schat van wijsheid”: LB 313, 1 

(t. Jan Korytansky, vert. Ad den Besten en Hans 

H. Rapparlié, m. Neurenberg 1527) 

 

Evangelielezing: Marcus 12, 28-34 

 

Lied: “Een rijke schat van wijsheid”: LB 313, 

3+4 (t. Jan Korytansky, vert. Ad den Besten en 

Hans H. Rapparlié, m. Neurenberg 1527) 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”: LB 

221 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)  

 

gebeden en gaven, 

bediening van de doop 

 

Inzameling van de gaven 

 

Voorbeden, steeds besloten met (bijvoorbeeld): 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 

allen (Taizé, liederen- en gebedenboek 42) 

 

Dooplied: “Verbonden met vader en moeder” 
(t.Hans Peters jr/Theo Kersten, m. Hans Peters jr.; 
Geroepen om te zingen, 79) 

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. 

 

Inleiding op de doop 

 

Vraag aan de ouders: 

Verlangen jullie dat jullie dochter wordt gedoopt 

in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest? 

ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 

 

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 

allen gaan staan 

 



 
allen gaan zitten 

Bediening van de doop aan 

Lizzy Sarah    5 mei 2015 

 

Uitreiken van de doopkaars en het cadeau van de 

kinderen uit de kinderdienst 

 

Lied: “De Here zegent jou” (t. en m. Marcel 

Zimmer; Op Toonhoogte 395) 

 

Aanvaarding van het nieuwe dooplid 

Vraag aan de doopouders 

vg Jullie ontvangen Lizzy als gedoopt kind 

van God terug in jullie gezin. Beloven jullie dat 

jullie haar voor zullen gaan op de weg die ons 

gewezen is door Christus onze Heer en haar in 

verbondenheid met hem zullen laten 

opgroeien, zodat zij haar doop kan leren 

verstaan? 

 

Antwoord van  

Remco en Bianca van den Burg-Willemsen 

 

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan) 

vg Wilt u dit gedoopte kind van God in uw 

midden ontvangen, haar dragen in uw 

gebeden en samen met haar de weg van 

Christus gaan? 

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: “Lof zij de Heer, de almachtige koning 

der ere”: LB 868 vers  1 en 2  staande 

(t. Joachim Neander, vert. Jan Wit en Jan Willem 

Schulte Nordholt, m. Freylinghausen’s 

Geistreiches Gesangbuch 1741)  

 

Zegen  

 

allen LB 868,3 

 

Zou u na dit lied nog even willen gaan zitten? 

 

 

Na afloop van de dienst bent u van harte 

uitgenodigd koffie, thee of limonade te blijven 

drinken. Ook kunt u de doopouders gelukwensen 

en afscheid nemen van Marjolen Veerbeek. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de zomerpakketten van 
de diaconie. De tweede collecte is voor de 
eredienst. 
Alle kinderen mogen hun bijdrage doen in de 
doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte   
In deze zomermaanden wil uw diaconie de 
mensen die door financiële nood niet op vakantie 
kunnen, een pakket aanbieden om thuis plezier 
van te hebben. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat iedereen van de zomer kan genieten! 
 
Bloemen 
Twee bruidsparen vieren de komende week een 
jubileum: Tonny en Nico Rootselaar-van Polen 
(Oosterdorpsstraat 54) zijn op 20 juni veertig 
jaar getrouwd. En Dineke en Ype Schreiber-
Dekker (Beethovenlaan 49, Nijkerk) zijn op 21 
juni vijfenvijftig jaar getrouwd. We feliciteren hen 
van harte! 
 
Kaarten 
Deze week hebben gelukkig weer veel jongeren 
te horen gekregen dat ze voor hun middelbare 
schoolexamen zijn geslaagd. We sturen hen 
vanmorgen een kaart. De geslaagden uit (en 



enkelen van buiten) de Eshofgemeente die ons 
bekend zijn, zijn: 
Laurie Verkerk, Daan Verkerk, Aart de Gier, 
Mirjam Bos, Tosca Veerbeek (dochter van 
Marjolen), Juul Cozijnsen, Mieke Beeres, Sandra 
van Valkengoed (lid van de Paulusgemeenschap 
en de Moldaviëgroep), Rychon van Dasselaar, 
David van Rooij, Vincent den Uijl, Nine 
Kloppenburg, Koen Fontein. 
Weet u nog meer jongeren die geslaagd zijn? 
Geef het door aan de diaken, Ellen van der 
Linden, dan kunnen we ook voor hen een kaart 
klaarleggen. 
 
Einde van de stage van Marjolen Veerbeek 
Vanmorgen gaat Marjolen Veerbeek voor in de 
dienst, tijdens de doop samen met Ellie Boot. 
Een jaar lang heeft Marjolen stage gelopen in de 
Eshofgemeente. Ze heeft groepsgesprekken 
georganiseerd en geleid, is voorgegaan in 
verschillende vieringen, heeft vergaderingen en 
mensen bezocht. Het moment van afscheid 
nemen is nu gekomen. Na dit derde leerjaar zal 
ze nog een vierde jaar studeren aan de 
theologische opleiding van Windesheim en 
daarna afstuderen. 
Een aantal mensen heeft Marjolen persoonlijk 
leren kennen. Na de kerkdienst kan ieder die dat 
wil haar gedag zeggen.  
 

Taartenactie  

Ook met het bakken van taarten verdienen de 

Moldaviëgangers graag geld. U kunt een taart 

bestellen door cake- of taartvormen (max. Ø 26 

cm) aan te leveren en te kiezen uit de volgende 

mogelijkheden: Appeltaart - € 10; Kwarktaart - € 

10; Chocoladetaart -   € 10; Cake - € 6;  

Kruidcake - € 6. 

Taarten en cakes kunnen per mail besteld 

worden: moldavie2015@gmail.com. Via dat 

mailadres is ook meer informatie te krijgen. De 

taarten en cakes worden thuis bezorgd en bij de 

bezorging afgerekend. 

 

Agenda 

do. 18 juni 16.30u Overleg uitzwaaidienst 5 juli, 

Julianalaan 55 
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