
 
Zomerliturgie 

voor de zondagen 12, 19 en 26 juli 
en 9 augustus 2015 

 
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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 

 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied Lied 65 : 1 en 2 
 hierna gaan allen zitten 
 
Smeekgebed, driemaal (d.w.z. na iedere 

gebedsstrofe) besloten met: 

 
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 68) 

 
Gloria Lied 65 :5 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de geschriften Psalm23 
Lied 23b : 1,4 en 5 
 
Evangelielezing Marcus 6: 30 - 44 

Lied 383  
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 385 : 1,2 en 3 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij samen: 
allen

 
(m. Richard Farrant) 
 
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 Lied 978: 2, 3 en 4  staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 

 
Zegen 
allen (431b) 

 
Vakantie 
Van 13 juli tot en met 9 augustus heeft Ellie Boot 
vakantie. In deze tijd zijn verschillende predikanten in 
de omgeving bereid in te springen in noodsituaties. 
Hun namen staan in het kerkblad. De ambtsdragers 
hebben hun gegevens. 
 
Diaconaal project in Moldavië 
Op 11 juli zijn elf jongeren en vier begeleiders voor 
twee weken naar Moldavië vertrokken. In het dorp 
Purcari renoveren ze een kerk die ook dienst doet als 
opvangcentrum voor kinderen en jongeren. Het geld 
dat bijeen gezameld is in het afgelopen jaar zal voor 
een groot deel voor deze renovatie worden gebruikt. 
Ook nemen ze deel aan een programma voor 
kinderen, die vanwege financiële of sociale 
omstandigheden geen prettige thuissituatie hebben. 
Deelnemers aan het diaconale project zijn Demi en 
Jari Beitler, Sandra van Valkengoed, Frank van den 
Heuvel, Niels Roos, Mirjam Bos, Anje Boswijk, Odin 
van den Heuvel, Aart de Gier, Floris en Lieuwe Zwart. 
De leiding is in handen van Jessica Hofman, Henry 
Westein, David Roelofs en Stefan Stitselaar. 
Als u benieuwd bent naar hun ervaringen kunt u hun 
verslagen lezen op de site van de Eshof 
(www.pgdeeshof.nl). Op die site kunt u doorklikken 
naar het blog over Moldavië. 
De groep zal op zaterdag 25 juli rond 22.00 uur in de 
Eshof terugkomen. Wie hen wil opwachten is daarvoor 
van harte uitgenodigd! 

http://www.pgdeeshof.nl/

