
 
Zondag 10 juni 2018 

 tweede zondag na Trinitatis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 
 allen gaan staan 
 
Lied: ‘Rond het licht dat leven doet’: lied 287: 1 
 
vg Onze hulp komt van God 
 met Hem is het allemaal pas goed begonnen: 
allen Hemel en aarde, 
 licht in het donker 
 orde in de chaos, 
 mensen die op adem komen. 
vg En als wij onze weg zoeken door het leven, 
allen gaat Hij met ons mee.  
 Amen. 
 
Lied:  Uit ‘Geroepen om te zingen’, lied 18 
 (Melodie Liedboek 675 ‘Geest van hierboven’) 

 Bijeengeroepen uit onze huizen, 
 elk met zijn eigen levenslied, 
 zijn wij gekomen om weer te dromen 
 van wat God in ons mensen ziet. 
 Wij willen zingen van alle dingen, 
 roepen uit donker, roepen om leven, 
 roepen om licht om Gods woorden te zien. 
 God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 
 Hij zal ons vragen antwoord te geven, 
 samen te leven in zijn gloria. 

 Bijeengekomen, woord in ons midden, 
 samen zijn wij hier in Gods huis. 
 Kleinen en groten, niemand verstoten: 
 voor wie God zoekt is hier een thuis. 
 Bidden en danken, stilte en klanken, 
 met elkaar delen, één zijn met velen 
 en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 
 Jong en oud samen zingen  nu ‘amen’. 
 God in ons midden, verhoor ons bidden. 
 Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

 allen gaan zitten 
 
Gebed om vergeving en nieuwe moed 

afgewisseld met gesproken gedeeltes uit de psalm van de 
zondag, Psalm 130, Huub Oosterhuis 
 
allen Uit de diepte roep ik U, 
 God, hoor mijn stem. 
 Doe Uw oren open, en luister 
 naar mijn stem die om genade  smeekt. 
vg  gebed 
allen Zou U zonden tellen, 
 wie zal dan bestaan? 
 Maar bij U is vergeving. 
 Zo wilt U gekend zijn. 
vg  gebed 
allen Bij U is genade. 
 Kracht om te bevrijden, 
 veel  kracht. 

U zult ons bevrijden uit de macht van 
ongerechtigheid.  
Amen. 

 
Lied: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’: lied 834: 1 en 2 
 
Leef uit zijn verbond – de 10 woorden in een hertaling van 
ds. Van der Zee 
 
Lied: Uit ‘Geroepen om te Zingen’, lied 163: 6 en 7   
(Melodie Liedboek 218 ‘Dank U voor deze nieuwe 
morgen’) 
 Dank U dat ons uw woord bewaarde, 
 dank U, dat U uw Geest ons geeft. 
 Dank U dat ieder mens op aarde 
 van uw liefde leeft. 

 Dank U uw liefde kent geen grenzen, 
 dank U, dat ik nu weet daarvan. 
 Dank U, o God, ik wil U danken 
 dat ik danken kan.  
 
 de heilige Schrift 

Gebed  

‘Gewogen en te licht bevonden’. 

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de 
kinderdienst. 
 
Evangelielezing:  afgewisseld met gedicht en liederen 
Marcus 3: 20-21 
 
Gedicht: Maria kijkt naar Jezus 
 
Lied: Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, lied 21: 1 
en 4 
 
 O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
 En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
 Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 
 Geen eten, geen drinken. Hoe kun je bestaan? 
 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



 O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
 En wat is de missie waar jij je voor geeft? 
 En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
 en wat is de droom toch die jouw liefde heeft. 
 
Marcus 3: 22 t/m 30 
 
Lied: ‘Ons gevoel en ons verstand’: lied 314: 2 
 
Marcus 3: 31-35 
 
Lied: ‘Nu zend uw Geest, als een vuur’: lied 632: 3 
 
Overdenking ‘Dat is gek! Wat is gek?’ 
 
Muziek 
 
Lied: Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, lied 49: 1 
t/m 5; (Melodie Liedboek  619 ‘Lof zij God’) 
 
 Wees in uw roeping eensgezind   
 en ziet in elk een kostbaar kind,   
 door God gekoesterd en bemind. 
 Halleluja! Halleluja!  Halleluja! 

 Doelloze vreemden van weleer, 
 wordt levend lichaam van de Heer, 
 delend in liefde,  meer en meer. 
 Halleluja! Halleluja!  Halleluja! 

 Geen eigen wijsheid, geld of macht,  
 geen sluwe geest of domme kracht   
 brengt naderbij wat God bedacht.   
 Halleluja! Halleluja!  Halleluja! 

 Christus, die liefde heeft gedaan, 
 Hij is de weg die moet gegaan, 
 een hemels spoor in aards bestaan. 
 Halleluja! Halleluja!  Halleluja!   

 Volg Hem en wees op Hem gericht, 
 geef aan de spotters geen gewicht 
 en ga de route van het licht. 
 Halleluja! Halleluja!  Halleluja! 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust. 

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 

 
allen Onze Vader, die …. 

     Allen gaan staan 

 
Slotlied: Liederen ter bemoediging, lied 15: 1 en 2    
(Melodie ‘Uren, dagen, maanden, jaren’)  
 
 Breng ons daar waar mensen leven, 
 Wachtend op een woordvan hoop. 
 Doe ons delen, doe ons geven, 
 In uw Geest zijn wij gedoopt. 
 Laat uw Naam ons leven worden, 
 Rode draad in ons bestaan, 
 Ankervast vandaag en morgen, 
 Kracht en moed om door te gaan. 
 
 Breng ons daar waar mensen wonen, 
 geef hen bij elkaar een thuis, 
 waar ze liefde mogen tonen,  
 samen delen last en kruis. 
 Breng ons daar waar in de stilte, 
 brood gebroken wordt, gedeeld, 
 waar uw Geest door alle kilte, breekt en zalft 
 en harten heelt. 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad. 
De tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) 



Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van de gemeente 
Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Uitgangspunten 
daarbij zijn: 
gebruik maken van elkaars ervaringen; samen sterk staan 
naar de gemeente Nijkerk m.b.t de Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (WMO); onze aanwezigheid in de 
(Nijkerkse) samenleving vergroten en het opleiden en 
inzetten van schuldhulpmaatjes. 
 

 
Free vertelt en zingt ‘Dichtbij’  
Vandaag is het zover.  Om 15.00 uur vertelt en zingt Free 
het verhaal van Tobit. Tobit is een vrome, Joodse man. Hij 
heeft een zoon, Tobias. Gaat het verhaal over hem? Of 
over zijn zoon? Misschien gaat het verhaal wel over 
niemand. Of over ons allemaal? Aan de hand van gospel, 
pop en het Nederlandse lied vertelt Free van bijzondere 
mensen, bijzondere verhalen en bijzonder dichtbij. Na 
afloop heffen we met elkaar het glas op het begin van de 
zomer. Van harte welkom!! Toegang is gratis; een 
vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld. 
 
 
Brunchdienst ‘Gebruik je talenten!’ 
Op 17 juni wordt er een brunchdienst georganiseerd, 
waar we samen de Maaltijd van de Heer zullen vieren en 
wel op een heel bijzondere manier. 
Alle gemeenteleden wordt gevraagd iets eetbaars mee te 
brengen naar de dienst. Daarmee zullen we de Maaltijd 
vieren. Voor fruit en drinken wordt gezorgd. 
Tevens zullen er in deze dienst zakjes met euro’s worden 
uitgedeeld. De bedoeling is deze euro’s te vermeerderen 
met behulp van talenten die jou zijn gegeven. 
(Zie het verhaal in Matteüs 25 over de talenten). De 
opbrengst wordt in de dienst van 8 juli meegegeven aan 
de jongeren die naar Oeganda vertrekken. 
Voor meer informatie over zowel de viering van de 
maaltijd  áls het vermeerderen van de talenten verwijzen 
we naar de artikelen in de Rondom van juni en naar de 
posters in de hal. 
 

 
Benefietshow - Queen of Peace Highschool Uganda  
Kom op 24 juni om 15.00 uur naar de Eshof en geniet van 
een gezellige middag met uiteenlopende optredens: 
muziek, circus en meer! 
Optredens van o.a. Free, Aart de Gier, Tanya van 
Dasselaar, Circus Amersfoort, Uganda team. 
Voor uw financiële bijdrage zal er een collecte zijn. 
 
Agenda 
ma. 11 juni, 19.30 uur: Kennismaking met meditatie, 
Pauluscentrum 

di. 12 juni, 15.00 uur: Wijkteam 1, Klaarenbeeksingel 75 
do. 14 juni, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
 
Kaarten  
Op 5 juni is Jan van Putten overleden. We tekenen een 
kaart voor Willemien, haar kinderen en kleinkinderen en 
wensen hun veel sterkte toe.  De afscheidsdienst zal 
plaatsvinden  op maandag 11 juni om 13.00 uur in de 
Eshof. Aansluitend begeleiden we Jan naar de Algemene 
Begraafplaats. Na afloop van de begrafenis is er in de 
Eshof gelegenheid tot informeel samenzijn 
 
Een tweede kaart is er voor Norman Kempen. Hij is bezig 
met een voettocht door Engeland, van het uiterste zuiden 
naar het uiterste noorden. Hij is nu ruim 6 weken 
onderweg en loopt 25 tot 28 km op een dag. De kaart is 
een teken dat we aan hem denken; Het is voor hem een 
droom(reis), maar dat neemt niet weg dat de lange en 
saaie stukken behoorlijk zwaar zijn om te lopen. In z'n 
eentje! Via Janiet zullen we zorgen dat deze oppepper 
van onze kant bij Norman terechtkomt.  
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Dave de Groodt als 
attentie, om hem te laten weten dat we aan hem 
denken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


