
 
Zondag 23 juli 2017 

 vijfde 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 Hemel en aarde maakt Hij. 
vg Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
 
Drempelgebed = openingslied: “Gij die uw 
gemeente bijeen roept” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Tom Löwenthal; Verzameld Liedboek 638) 
 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met     (m. Jan Pasveer; lied 367d) 
 
 
Gloria: “Een schoot van ontferming is onze God”: 
lied 158b (de lofzang van Zacharias) 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 48,17-22 
 
Lied naar de epistellezing (Romeinen 6,3-11): “In 
U zijn wij begrepen”: lied 351 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,21-26 
 

Acclamatie: “Alles wat adem heeft”: refrein van 
lied 150b; in z’n geheel tweemaal door allen 
gezongen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”: lied 
221 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven 

 
Tafelgebed en voorbeden (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld Liedboek 671-673) 
 
vg De Eeuwige zal bij u zijn. 

allen De Eeuwige zal u bewaren. 

vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de Eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te  
 ontvangen! 
 
Eeuwige God, 

die uw zon doet opgaan en uw regen zendt 
over mensen kwaad en goed: 
gezegend om uw Naam ‘Ik zal er zijn’ 
Gij die voor ons en met ons zijt 
zolang wij zijn voor mensen en met mensen. 
 
Gezegend Gij, dit uur van ons leven, 
deze dag die U ons geeft 

om allen die U kennen en eren 
al doende gerechtigheid 
die in hun midden de vreemdeling eren 
zich ontfermen over hun naaste 
recht doen de armen. 
 
allen: O Heer God… 

 
Gezegend zijt Gij 
tegen de overmacht der feiten in 
om zwakheid die kracht wordt – 
om naamloze mensen 
vervolgd, voortvluchtig, ten dode gefolterd, 
maar die aan U vasthouden 

en aan uw koninkrijk, 
dat het komen zal. 
 
Gezegend Gij om allen 
die uitzien naar de Stad-met-fundamenten, 
naar een beter vaderland dan dit – 
daarom schaamt Gij u niet 
hun God genoemd te worden. 
 
Gezegend zijt Gij 
om het brood dat wij eten 
en dat wij nog leven tot op vandaag. 
 
allen: O Heer God… 
 

Gezegend zijt Gij 
om Jezus van Nazareth 
die ten einde toe uw weg gegaan is: 
die in de nacht van overlevering 
toen hij al wist 
dat hij lijden moest en sterven zou 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld: 

neemt en eet, heeft hij gezegd, 
dit is voor u mijn lichaam. 
 
Ook de beker heeft hij ons gereikt: 
kunt gij de beker drinken 
die ik drinken moet, 
heeft hij gezegd; 
drinkt dan, tot mijn gedachtenis, 
deze beker van een nieuw verbond 
met alle mensen, 
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
 



Gij die ons hebt geroepen, 

doe ons toebehoren aan elkaar. 
Dat wij niet losgeslagen leven 
buiten uw bereik – 
bescherm ons tegen onszelf. 
Dat wij volharden in aandacht 
dat ons niet begeeft de kracht tot liefde. 
 

allen: O Heer God… 
 
Gesproken gebedsintenties, na het stil gebed 
besloten met: 
 
allen: O Heer God… 
 
Laten wij bidden zoals Jezus ons leert: 

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. 

 
Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren 
naar muziek. 
 
Zegen 
 
Slotlied: “Vervuld van uw zegen”: lied 425staande 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Passantenverblijf. De 
tweede collecte is voor de Eredienst. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
Passantenverblijf in Amersfoort 
Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- 
of thuisloos is, kan ’s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in 
Amersfoort. Daar krijgt hij/zij een bed, een 
douche, een warme maaltijd en ontbijt. Ook in de 

zomer is deze opvang hard nodig. 
 
Bloemen 
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Als u 
iemand weet die een bos bloemen verdient, wilt u 
dat dan aan Lies Lekkerkerker of Joke van der Klok 
laten weten? 
 
Kerkdienst 30 juli a.s. 
Volgende week zondag gaat mevrouw Maartje van 
der Velde uit Neede voor in de Eshof. Zij is hier al 
eerder geweest, namelijk op 18 juni.  
 
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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