
 
Zondag 14 augustus 2016 

 negende 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 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: “Wij komen biddend voor U staan” 

(t. Jaap Zijlstra, m. Psalm 134) 

 

 allen gaan zitten 

 

Gebed om ontferming, besloten met: 

 

 de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 

licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 

 

Lezing uit de profetie: Jeremia 23,23-29 

 

Lied: “Groter dan wie zich goden wanen”: naar 

Psalm 82 (t. Margryt Poortstra, m. Bram 

Stellingwerf; Naar de Psalmen) 

antifoon 

Groter dan wie zich goden wanen, 

de Ene die waarlijk recht spreekt. 

 

Gelijk lijken te krijgen 

wie gezien worden, de machtigen 

die naar de mond worden gesproken, 

de rijke angstaanjagers die zelfs 

rechters in hun zak steken. 

 

antifoon 

 

De Ene staat op met gezag. Zijn hart 

gaat uit naar de weerlozen, Hij komt op 

voor armen en verdrukten en redt hen 

uit de greep van wie kwaad wil. 

 

antifoon 

 

Evangelielezing: Lucas 12,49-56 

 

Acclamatie: “Halleluja”: lied 338b 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Ik danste die morgen toen de schepping 

begon”: lied 839 

 

gebeden en gaven, 

bediening van de doop 

 

Inzameling van de gaven 

 

Voorbeden, steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 

allen Eeuwige God, ontferm U over ons. 

 

Wanneer de kinderen uit de kinderdienst terug 

zijn, zingen we het dooplied: “Leven is gegeven”: 

lied 359 

Eerst zingen de kinderen beide coupletten, 

daarna zingen we ze allen samen. 

 

Intussen worden de dopelingen binnengebracht. 

Ook de kinderen uit de oppas komen in ons 

midden. 

Kinderen die dat willen mogen vooraan blijven 

zitten; willen ze dat liever niet, neemt u dan 

gerust uw eigen kind(eren) over van de 

oppassers en de kinderdienstleiding. 

 

Vraag aan de doopouders: 

Verlangen jullie dat jullie kinderen worden 

gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en 

de heilige Geest? 

ouders Ja, dat verlangen wij. 

 

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis (staande) 

 



 
allen gaan zitten 

 

Bediening van de doop aan 

Luca Julian    * 20 mei 2016 

Tuur     * 31 mei 2016 

 

Overhandigen van de doopkaars en het cadeau 

van de kinderen aan de dopelingen. 

 

Aanvaarding van de nieuwe doopleden 

Vraag aan de doopouders 

vg Jullie ontvangen Luca en Tuur vandaag als 

gedoopte kinderen van God terug in jullie gezin.  

Beloven jullie dat jullie hen voor zullen gaan op 

de weg die ons gewezen is door Christus onze 

Heer, zodat zij hun doop kunnen leren verstaan? 

of: Beloof jij jouw partner hierin te steunen? 

 

Antwoord van de doopouders: 

Brent en Carola Roersen-van Veldhuizen 

Kristiaan en Heidi van Rootselaar-van 

Dusschoten 

 

Vraag aan de gemeente allen gaan staan 

vg Wilt u deze gedoopte kinderen van God in 

uw midden ontvangen, hen dragen in uw 

gebeden en samen met hen de weg van Christus 

gaan? 

allen Ja, dat beloven wij. 

 

Lied: “Dat ’s Heren zegen op u daal’”: lied 363 

 

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. 

(allen blijven staan) 

Slotlied: “Dat je de weg mag gaan” 

(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 

 

Zegen 

allen (431b) 

 
 

Alle kinderen, die immers niet bij de inzameling 

van de gaven waren, mogen bij het verlaten van 

de kerkzaal hun bijdrage doen in de doos voor 

Moldavië. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Zomerzending.   
De tweede collecte is voor muziek en liturgie. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Moldavië.  

  
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie Zomerzending; 
Lekenpredikanten op Nias 
Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig 
predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, 

vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden 

onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso 
Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de 
mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen 
trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en 
predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische 
universiteit volgen jongeren een opleiding tot 
predikant. Ook zet de kerk zich in voor de 

samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen 
bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes. 
Uw bijdrage is van harte welkom! 
 



De bloemen gaan vandaag naar Thera Doornekamp, 
St Brandaenstraat 84 als attentie, omdat ze tobt met 

haar gezondheid. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor de kinderen en 

kleinkinderen (en hun partners) van Ludy 
Doppenberg-Dokter. Ze is op maandag 8 augustus 
overleden en 72 jaar oud geworden. Sinds 2 oktober 

2010 was ze weduwe van Maas Doppenberg. Gisteren 
vonden de afscheidsdienst (vanuit de Dorpskerk) en 
de begrafenis plaats. 
We wensen kinderen, partners en kleinkinderen van 
harte sterkte toe met dit verlies.  
 
Nazomeren 
Wie heeft op zondag 28 augustus zin in 
nazomerplezier? Er zal in de Eshof tussen 11.30 en 
15.00 uur een creatief en sportief programma zijn 
voor kinderen van 0-12 jaar. Ouders, grootouders en 
anderen kunnen elkaar intussen ontmoeten rond het 
thema toekomst. De tijdmachine staat deze dag 
centraal. Voor de allerkleinsten is oppas geregeld. 
Kom en doe mee! Graag opgeven bij Diana Kneppers-
Doornekamp: dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl of 
033 2850640. 
 
Oppas gezocht 
Tijdens de kerkdienst worden kinderen tussen 0 en 4 
jaar altijd opgevangen in de crècheruimte. Veel 
mensen werken aan die opvang mee, van tieners tot 
grootouders. Soms besluit iemand echter, vaak na 
jaren trouwe dienst, om ermee te stoppen. Daarom 
zijn we nu op zoek naar nieuwe oppassers. Ben je 12 
jaar of ouder en wil je wel eens in de twee maanden 
kleine kinderen opvangen, geef je dan op! De 
coördinator van de oppas is Linda Borgdorff: tel. 
2530655, e-mail lborgdorff@telfortglasvezel.nl 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     

zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 
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