
 
Zondag 22 juli 2018 
vijfde van de zomer 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren 
we naar muziek. 
 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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Samen op de aarde”: lied 993  
(t. Willem Barnard, m. Kenneth George Finlay) 
1, 2 en 7 allen, 3 en 5 vrouwen, 4 en 6 mannen 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
(lied 301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie 
eleison, na de tweede Christe eleison, na de derde Kyrie 
eleison) 
 
Gloria: ‘Heilige God, geprezen zij uw komst’: lied 870, 
1+5+8 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament = lied bij het Hooglied: 
‘Jij geeft me de muziek die mij bezielt’ (t. Roel Bosch, m. 
Orlando Gibbons)  
 
Evangelielezing: Marcus 15,40-41.47; 16,1-8 
 
Acclamatie: ‘Tussen waken, tussen dromen’: lied 631,1  
 
Evangelielezing: Marcus 16,9-14 
 
Acclamatie: ‘Halleluja’: lied 338b  
eerste keer (met herhaling) vrouwen, tweede keer (met 
herhaling) mannen 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’: psalm 139,1+2+14 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 

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

Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 
allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
U danken wij, Eeuwige, 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen ‘Heilig, heilig, heilig’: lied 985,1 
 
In Jezus zien we wie U bent: 
mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam hij brood, 
dankte U en deelde uit 
met de woorden: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, dankte U en sprak: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
deelt hij het brood, schenkt hij de wijn. 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen ‘Heilig, heilig, heilig’: lied 985,2 
 
Uw Geest is gekomen, 
om de aarde een nieuw gezicht te geven. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen mensen, 



de levenskracht van Jezus Messias 
hier in ons midden. 
 
Geroepen om met U mee te gaan 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen ‘Heilig, heilig, heilig’: lied 985,3 
 
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 gebroken wordt en de wijn wordt 
ingeschonken, zingen we: 
Lied: ‘Gezegend zijt Gij, eeuwige God’: lied 229 
 
We delen brood en wijn. Het brood wordt uitgedeeld bij 
de paaskaars, de wijn bij het orgel. De beker die Sarah 
aanreikt bevat druivensap in plaats van wijn. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit 
de oppas in ons midden. 
 
Slotlied: ‘Wonen overal nergens thuis’: lied 419 staande 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 

 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving die 
het financieel moeilijk hebben. Dit kan komen doordat 
ze hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te 
grote) uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen 
aan het einde van de maand hun vaste lasten niet meer 
kunnen betalen. De Diaconie probeert deze mensen 
verder te helpen. Niet alleen financieel maar ook door 
hen te wijzen op de hulp die mogelijkerwijs geboden 
kan worden door de Gemeente, stichtingen en het 
NDB.  
 
Kaart  
Op 19 juli is Truus Braam geopereerd aan haar rug. We 
wensen haar goed herstel toe en verlichting van haar 
rugklachten. 
Een tweede kaart is er voor Annie Geurtsen. Zij tobt 
met een open been, is daardoor minder mobiel en we 
wensen haar sterkte. 
De derde kaart gaat naar Jopie van der Burg. Na een 
hartinfarct is zij gelukkig weer thuis en we wensen haar 
een spoedig herstel. 
  
Bloemen 
De bloemen gaan naar Bram en Rennie van Gent-
Wiersma: op 25 en 30 juli worden ze respectievelijk 85 
en 83 jaar oud. We feliciteren hen van harte! 
 
Jongerenproject Oeganda  
Op dinsdag 17 juli is het elftal van het diaconale project 
naar Oeganda vertrokken. De eerste berichten en foto’s 
zijn op een blog gezet. Zo mogelijk doen de reizigers 
dagelijks verslag van hun avonturen. U kunt hun 
belevenissen volgen via www.qop2018.reismee.nl. 
  
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl 
zijn de kerkdiensten te beluisteren, zowel gelijktijdig als 
na afloop. 
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