
 
Zondag 19 juni 2016 

 1e van de zomer 

 
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: “Zing, mijn ziel, voor God uw 
Here”: psalm 146 vers 1 en 2  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
 
Gloria: psalm 146 vers 3, 4 en 5 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Rechters 9 vers 
1-21 

 
Lied: “O God, die ons verstoten had”: psalm 60  
 
Evangelielezing: Matteus 5 vers 14-16 
 
Lied: “Niet in ’t geweldige geluid”: lied 892 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Bij de uitleg hoort het volgende gedicht: 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend 

zijn. 
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig 
zijn. 
Het is ons licht, niet onze duisternis 
waar we het allerbangst voor zijn. 
We vragen ons af: 
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon 
aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? 
Maar waarom eigenlijk niet? 
Je bent toch een kind van God?  
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent  
opdat de mensen om je heen zich vooral niet 
onzeker zouden gaan voelen. 
We zijn geboren om de luister van God uit te 
dragen die in ons woont. 

Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons 
allemaal. 
Als wij ons licht laten schijnen, geven we 
anderen onbewust toestemming om dat ook te 
doen. 
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt 
onze aanwezigheid automatisch anderen. 

 
De tekst komt uit het boek 'Return to love' van 
Marianne Williamson. 

 
Lied: “Heer, het licht van uw liefde schittert”: 
lied 289  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen   (t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 
 
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: “Het nieuwe daglicht staat ons borg”  
(t. John Keble, vert. Bernard Smilde; Liedboek 
voor de kerken gezang 381) staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 

 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie,   
De tweede collecte is voor Vorming en Toerusting. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
 
Kaart 
We tekenen vandaag een kaart voor verschillende 
middelbare scholieren die geslaagd zijn voor hun 
eindexamen. In de dienst zal bekend worden wie het 
zijn. Kent u jongeren die geslaagd zijn? Geef het (zo 
mogelijk vóór de dienst) door aan de diaken! 
 
Bij de eerste collecte  
Dit is een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving; voor mensen dichtbij, die het financieel 
moeilijk hebben. Dit kan komen doordat ze hun werk 
hebben verloren of onverwacht voor (te grote) 
uitgaven staan waardoor ze aan het einde van de 
maand hun vaste lasten niet kunnen betalen. Deze 
mensen staat de diaconie bij en probeert hen verder te 
helpen. Niet alleen financieel maar ook door ze 
wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden door stichtingen en instanties 
zoals schuldhulpmaatje. 
 
Grace Home high tea 
Ieder die zich betrokken voelt bij Grace Home in India 
is van harte uitgenodigd voor een high tea op zondag 
26 juni (15.00-17.00 uur). Plaats: ‘Better Future’, 
Woudenbergselaan 41, Austerlitz. Het doel: update, 
gezelligheid & skypecontact met pastor John. Laat per 
mail even weten of je komt: info@gracecare.nl. 
 

 
 
Agenda 
ma 20 juni 20.00u Infoavond Anatevka, de Eshof 
wo. 22 juni 20.00u Diaconie, de Eshof 
wo. 22 juni 20.00u Wijkteam 5, Jan Aertshof 13 
wo. 22 juni 20.00u Infoavond nieuwe groep 
catechisanten, de Eshof 
do. 23 juni 20.00u Moderamen, de Eshof  
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

