
Van de onderstaande liturgie liggen 150 exemplaren 
gereed op de zondag dat je voorgaat. Klein en tussen 
haakjes staan enkele aanwijzingen: 

 
Zomerliturgie 2017 

voor de zondagen 2, 9, 16 en 30 juli 
en 6, 13 en 20 augustus 

 
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 Die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen: 
allen zegen ook ons 
 met uw licht. 
vg Vat ons in de stralen 
 van uw genegenheid, 
allen beziel ons met de warmte 
 van uw liefde, 
 wees de lamp 

 voor onze voet. 
 Amen  
 
Openingslied: ‘Zomaar een dak boven wat 
hoofden’ Lied 276:1,2 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal (na elke gebedsstrofe) 
besloten met: 

(Jan Duin / Jan Valkestijn; Dienstboek nr. 85) 

 
 
Gloria: ‘Zing van de Vader die in den beginne’  
Lied 304:1-4 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit :Ruth 1:1-23 
 
Lied :’Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten’  
Lied 787:1,2, 3, 4   

 
Lezing uit Mattheus 1:1-6 
 

Acclamatie:’U komt de lof toe’ Lied 339a 
 
 
Overweging 

 

  

muziek 
 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen: 
 
(naar lied 367b; 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:’Liefde, eenmaal uitgesproken ’           
Lied 791:1, 2, 3, 4, 5, 6 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 

allen (431b) 

 

 
 
Vakantie 
Van 26 juni t/m 9 juli en van 24 juli t/m 13 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. In de 
periode van 26 juni t/m 5 juli is Jac van Hoeijen 
contactpersoon: voorzitter.pg.deeshof@gmail.com, tel. 
033 2537182. In de overige weken is Kees van 
Rietschoten contactpersoon: 
predikantsassistent@gmail.com, tel. 033 2536389. 
 
 
Zou u dit blad tot 20 augustus in de kerk willen laten 
liggen? Dan kan het telkens opnieuw gebruikt worden. 

 
 
 

 

 


