
 
Zondag 16 augustus 2015 

 negende van de zomer  
 

 
De liturgie bevat (bijna) geen liedteksten en 

muzieknotaties. Deze mogen niet zonder 
toestemming op het internet gepubliceerd worden. 

Wie graag een liturgie met liederen en 
muzieknotatie (voor zover die niet in het nieuwe 

liedboek staan) wil ontvangen, kan een mail sturen 

aan ellie.boot@hccnet.nl of aan 
keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 
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: “Rond het licht dat leven doet”: lied 

287, 1 en 2 (t. André Troost, m. Mühlhausen 
1662/Halle 1704)   

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (301h; m. Suzanne Toolan) 
 
Gloria: vers 5 van lied 287 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 35,1-10 
 
Antwoordlied: “Vrees niet, gij land, verheug u”: 
lied 678, 1 + 9 (t. Jan Wit, m. Genève 1551) 
 
Evangelielezing: Marcus 7,31-37 

 
Lied: “Gij waakt en draagt”: lied 265 (t. Henk 
Jongerius, m. Jan Raas) 
 
Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Nu nog met halve woorden” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Valerius’ Neder-landtsche gedenck-
clanck 1626; Tussentijds 191) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen (Taizé, liederen- en gebedenboek 42) 

 
(geef ons vrede van het hart) 

 
We besluiten de gebeden met het gezongen Onze 
Vader:   (orthodox; Dienstboek 118) 

(ieder kan een stem kiezen die bij hem/haar past) 
 

allen gaan staan 
 
Slotlied: “Nu wij uiteen gaan”: lied 423, 1 + 2  
(t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas 
terug in ons midden. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: lied 423,3 

 

Zondagsbrief 16 augustus 2015 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Nico Peer, Martie Doppenberg 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Wim Kraaikamp 
Kinderdienst: Feije Duim 
Oppas: Levi Boswijk 
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess 
Koffiedienst: Anna Brasser, Eef van den Hoorn 
Koster: Frans Schimmel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie: zomerzending. 
De tweede is bestemd voor muziek en liturgie. 
De groep jongeren is weliswaar terug uit Moldavië, maar 
onze verbondenheid met de Moldaviërs blijft. Kinderen 
mogen daarom nog steeds hun bijdrage doen in de doos 
voor Moldavië. 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Gert de Gans. 
Gert heeft weer een aantal dagen in het ziekenhuis 
doorgebracht, doordat een tumor de dunne darm afsloot. 
Hij is erg verzwakt en hoopt nu bij zijn broer op IJburg 
aan te kunnen sterken. (Adres: Lisdoddelaan 145, 1087 
KB Amsterdam) 
De tweede kaart is voor Ludie Doppenberg 



(Oosterdorpsstraat ). Een week geleden is ze in het 
ziekenhuis opgenomen met een ernstige longontsteking. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Afke en Jan van den 
Hoeven-van der Wal (Ridderspoor 6): op 22 augustus 
zijn ze veertig jaar getrouwd. Met hartelijke 
gelukwensen! 
 
Agenda 
di. 18 aug. 20.00u Liturgisch Werkoverleg, Terwoldseweg 
120, Apeldoorn 
vr. 20 aug. 20.00u Overleg bezinningsdag, Clauslaan 16 

 
 
 


