
 
Zondag 3 september 2017 

 elfde van de zomer  

 
Orgelspel op deze zondag: 
Voor en na de viering klinken bewerkingen van het 
Lutherse zondagslied “Nun lob, mein Seel, den 
Herren”, gezang 103a, van de hand van Dietrich 
Buxtehude (1637 – 1707). 
 
Na de overdenking, bij de collecte en  tijdens de 
maaltijd worden composities gespeeld van Georg 
Philipp Telemann, 250 jaar geleden gestorven. 
 
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 Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
 
vg Goede God, zie ons staan 
 hier aanwezig op de drempel van uw huis, 
 zoekend naar woorden, 

 zoekend naar U: 
 uw mensen. 
allen Adem ons open door uw Geest; 
 open ons hart voor U 
 en voor elkaar. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Woord dat ruimte schept”: lied 330 
eenmaal allen samen, dan tweemaal in canon  
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (lied 367d; m. Jan Pasveer) 
 
Gloria: “Loof nu, mijn ziel, de Here”: lied 103a,1 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 

 
Lezing uit de profetie: Jesaja 6,8-13  
 
Brieflezing = lied: “Ons heeft de Heer met liefde 
neergeschreven”: lied 976 (t. Sytze de Vries, m. 
Willem Vogel; bij 2 Korintiërs 3,1-4) 
 
Evangelielezing: Marcus 7,31-37 
 
Lied: “Geest, uit de hemel neergedaald”: lied 677 
 
Overweging 

 

Muziek (Georg Philipp Telemann) 
 
Lied: “Hoor. Maar ik kan niet horen”: lied 323 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven, terwijl we luisteren naar 
muziek. 
 
Tafelgebed en voorbeden 
 
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! 
 
vg U danken wij, God, 

want U doet ons leven met het Licht voor ogen, 
ook wanneer de nacht zich meester wil maken 
van hart en ziel. 
 
God, onze herder, 
U die ons brengt naar uw goede aarde, 
uw land van belofte en vrede, 

U zegenen wij. 
U zingen wij toe met al wat adem heeft 
in hemel en op aarde: 
 
Sanctus- en benedictushymne: lied 404e 
 
Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde. 
Hij, die vasthield aan uw beloften 
tot in de nacht van de overlevering 
toen hij het brood nam, U zegende, het brak 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor u; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende U, 
gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij; 

allen   (t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor) 

 Hoor ons bidden. 
 
Onthoud ons niet, lieve God, 
de Geest die levend maakt, 
die ons aanblaast tot dingen 
die wij niet hadden gedacht en verwacht; 
die ons vrede doet stichten, 
opdat onze aarde uw wijngaard zal zijn. 
Maak ons bereid die Geest te ontvangen; 
dat zij ons aaneensmeedt 
tot het lichaam van Christus 



hier onder de mensen. 

Dat die Geest ons aanspoort 
om te blijven bidden: 
 
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. 

 
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt 
ingeschonken zingen we: “Als wij weer het brood 
gaan breken”: lied 387 
 

Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren 
naar muziek. Olivier zal het druivensap aanreiken. 
Alle overige bekers zijn gevuld met 
alcoholhoudende wijn. 
 
Slotlied: “Neem mijn leven, laat het, Heer”: lied 
912 staande 

 
Zegen 
allen (431b) 

 
 

Muziek 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de 
tweede collecte is voor het onderhoud gebouw. 
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 
De bloemen zullen gaan naar Jan en Leni Polhuis-
van Diepenbeek. Beiden worden beziggehouden 
door gezondheidsproblemen. We wensen hen 
sterkte toe. 
 
Kaart  
Jopie van den Burg-Kleijwegt is op 28 augustus 
geopereerd aan haar galblaas; met een kaart 
wensen we haar voorspoedig herstel toe. 
Een tweede kaart is bestemd voor Harry Bakker. 
Harry heeft een hartoperatie ondergaan die 
hopelijk hartritmestoornissen zal verhelpen. 
 
Agenda 
wo. 6 sep. 20.00uur Repetitie Cantorij, de Eshof  
do. 7 sep. 20.00uur  Kerkenraad, 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. 
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