
 
Zondag 27 augustus 2017 

 tiende 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 God, U die richting geeft 

 aan ons bestaan, 
 leid ons ook vandaag; 
allen laat ons niet los, 
 houd ons bij de hand 
vg en laat ons uw wegen zien – 
 hoe wonderlijk en onbegrijpelijk soms ook. 
allen Amen 
 
Openingslied: “Overal zijt Gij” (t. Huub Oosterhuis, 
m. Antoine Oomen; Verzameld Liedboek 165) 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (lied 367d; m. Jan Pasveer) 
 
Gloria: “Het lied in de vuuroven” 
(t. Huub Oosterhuis, m. ‘Nu dyn leven’; Gezangen voor 
Liturgie 491) 
 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: toevoegingen aan Daniël A, 
12-22 (apocrief) 
 
Lied: “Gij hulp van wie wordt overmand”: lied 

17,3 (t. Ad den Besten, m. Genève 1551) 
 
Evangelielezing: Lukas 18,9-14 
 
Acclamatie: “Kom, Geest van God”: lied 333  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) met herhaling 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Dat wij onszelf gewonnen geven”: lied 816 
(t. René van Loenen, m. Niek Hermanides) 
 

gebeden en gaven, 
bediening van de doop 

 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 

allen (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 

Dooplied: “Verbonden met vader en moeder” 
(t.Hans Peters jr/Theo Kersten, m. Hans Peters jr.; 
Geroepen om te zingen, 79) 

Intussen wordt de dopeling binnengebracht. Ook 
de kinderen uit de oppas en de kinderdienst 
komen in de kerkzaal. 
Kinderen die dat willen mogen vooraan blijven 
zitten; willen ze dat liever niet, neemt u dan 
gerust uw eigen kind(eren) over van de oppas en 
de kinderdienstleiding. 
 
Aansteken van de doopkaars van Skyler 
 
Vraag aan de doopouders: 

Verlangen jullie dat ook jullie tweede dochter 
wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest? 
ouders Ja, dat verlangen wij. 
 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis  (staande) 
vg Ik geloof 
 dat ik niet alleen sta, 

 waar ik ook leef. 
allen Ik geloof 
 dat mijn leven zin heeft, 
 waar ik ook ga. 
vg Ik geloof 
 dat er schuld en onschuld is, 
 macht en onmacht, 
 dood die voorbij gaat, 
 leven dat eeuwig is. 
allen Ik geloof 
 dat er Eén is, 
 die groter is dan ons hart - 
 God is zijn naam. 
vg Ik geloof 

 dat Hij liefheeft ten dode toe 
 door Jezus zijn Zoon, 
 onze bondgenoot. 
allen Ik geloof 
 dat Hij in ons midden is, 
 in kracht en in Geest. 
 Amen.    (Jan Duin) 
 

Bediening van de doop aan 
Roqué Gigi June   13 mei 2017 
 
Uitreiken van de doopkaars en van het cadeau 
namens de kinderen 
 
Aanvaarding van het nieuwe dooplid: 
 Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Roqué vandaag als gedoopt 
kind van God terug in jullie gezin. Beloven jullie 
dat jullie haar voor zullen gaan op de weg die ons 
gewezen is door Christus onze Heer en haar in 
verbondenheid met hem zullen laten opgroeien, 
zodat zij haar doop kan leren verstaan? 

 
 Antwoord van de doopouders: 
Marloes en Leon van Moolenbroek-Willemsen 
 
 Vraag aan de gemeente allen gaan staan 



vg Wilt u dit gedoopte kind van God in uw 
midden ontvangen, haar dragen in uw gebeden en 

samen met haar de weg van Christus gaan? 
allen Ja, dat beloven wij. 
 
vg 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. 

 
Zegen 
 
allen: “Vervuld van uw zegen”: lied 425  

(t. Rikkert Zuiderveld, m. volksmelodie uit Wales) 
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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 
Uganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
Dit is een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving: voor mensen dichtbij, die het financieel 
moeilijk hebben. Onze bijdrage is zeer gewenst en soms 
zelfs hard nodig. 
 
Bloemen  
Komende week zijn Frank en Annie Schuurman-
Gosseling vijfenvijftig jaar getrouwd. De bloemen zijn 
voor hen beiden met een hartelijke felicitatie. 
 
Kaart 
De eerste kaart is voor Gerda van Vilsteren. Zij heeft last 
van open benen. Zij is geopereerd en er is 
huidtransplantatie toegepast. Wij wensen haar van harte 
beterschap. 
De tweede kaart gaat naar Gijsje Dasselaar-van der 
Horst. Wij feliciteren haar met haar 91e verjaardag op 30 
augustus. 
De derde kaart is voor Greet Bonestroo. Greet heeft ruim 
twee weken geleden een beroerte gehad, waarna ze 

rechtzijdig verlamd is geraakt en niet meer kan praten. 
Voor revalidatie is ze sinds afgelopen donderdag 
verhuisd naar Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, 
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. We wensen haar 
heel veel sterkte toe. 
 
Agenda 
ma. 28 aug. 20.00 uur Vergadering kinderdienst  
wo. 30 aug. 20.00 uur Repetitie Cantorij, 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/

