
 
Zondag 2 september 2018 

 elfde 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: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’: lied 139, 
1+3 
 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: ‘Ik danste in de morgen toen het licht begon’: 
lied 839 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Gezongen en gesproken uit het Eerste Testament: Psalm 
1 (t. Huub Oosterhuis, m. Kees Kok; Verzameld Liedboek 
p.6-7)  
 

Gelukkig ben je, mens, 
als je niet meedoet met onrecht, 
niet lacht om God en gebod – 
als je zijn woorden hoort en overweegt, 
bewaart en doet: vruchten zul je dragen. Refrein 
 
Ongelukkig ben je, mensen van God los, 
je zult verdorren en verloren staan. 
 
Gij die weet wat in ons is, 
ga in ons midden mee. 
Zoals geschreven staat uw Naam: 
Ik zal er zijn. Refrein 

 

Evangelielezing: Marcus 8,22-26 
 
Lied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’: lied 322 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Kies voor het Woord dat leven doet’ (t. Hans 
Bouma, m. lied 655 ‘zing voor de Heer een nieuw 
gezang’) 
 

1. Kies voor het Woord dat leven doet, 
niets gaat zo hoog, niets gaat zo diep, 
kies voor het Woord dat draagt en voedt,  
hoor naar de stem van wie je riep. 
 
2. Wie wortelt in de goede grond, 
wie bij het water staat geplant, 
de mens die zijn bestemming vond, 
hoe onaantastbaar houdt hij stand. 
 
3. Hij is een boom in volle pracht, 
boom die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  
hij doet wat God van hem verwacht,  
hoe bloeit hij in gerechtigheid. 
 
4. Kies voor het Woord dat leven doet, 
God is je hoorbaar welgezind, 
kies voor het Woord, je leeft voorgoed, 
boom van een mens, weet je bemind. 

 
gebeden en gaven 

 
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) 

 
allen Onze Vader… 

allen gaan staan 
Slotlied: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’: lied 909 1+2 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in 
ons midden. 
 
Zegen 
Beaming van de zegen: vers 3 van ‘Wat God doet, dat is 
welgedaan’ 

 

Alle kinderen zijn na deze viering welkom 
in de zaal van de kinderdienst, waar we iets leuks 
gaan doen! Ouders en anderen kunnen intussen 

koffie drinken. 
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Voorgangers: ds. Ellie Boot en Rik Willemsen 
Organist: Simon Drost 
Ouderlingen: Jac van Hoeijen en Jan Hofman 
Diaken: Wouda Bakker 
Zondagskind: Olivier Waslander 
Lector: Ans Baas  
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Jacqueline Berends en Ina van Os 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Leger des Heils en de 
tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Leger des Heils 
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat 
is het doel van het Leger des Heils. Het Leger des Heils 
biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin 
van het woord. Hulp door eten te verstrekken aan 
mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- 
en nacht opvang, maar ook hulp in de vorm van 
crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer 
boven hun hoofd hebben. Wanneer iemand zonder huis 
zich meldt met een hulpvraag helpt het Leger des Heils 
deze persoon verder. Met eigen middelen of door deze 
persoon door te verwijzen naar een instantie die beter 
van dienst kan zijn. Uw bijdrage is van harte welkom! 
 
Kaart  
De gezondheid van Sien en Jan van Uffelen laat veel te 
wensen over. Door een kaart te tekenen laten we 
weten dat we aan hen denken.  
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar mevr. Annie Geurtsen-van 
Rootselaar, die vandaag haar 85e verjaardag viert. Wij 
feliciteren haar van harte. 
 
Introductie 
Aan deze kerkdienst werkt Rik Willemsen mee, die het 
komende jaar in onze gemeente stage zal lopen. Na 
afloop van de dienst kunt u hem persoonlijk 
ontmoeten. 
 
Agenda 
ma. 3 september, 20.00 uur: Wijkteam 9, 
Veenslagenweg 53 
ma. 3 september, 20.00 uur: Wijkteam 3, Nassaulaan 64 
di. 4 september, 20.00 uur: Kinderdienstleiding, de 
Eshof 
wo. 5 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de 
Eshof 
do. 6 september, 17.30 uur: Wijkteam 6, de Foep 
do. 6 september, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
 

Startzondag 
De startzondag zal dit jaar gehouden worden op 23 

september  samen met onze buren van de St. 
Paulusgeloofsgemeenschap. Het thema luidt: ‘EEN 
GOED GESPREK…..’. We gaan dit thema op een 
enigszins speelse wijze invullen.  
Centraal zal staan een persoonlijke terugblik met 
beelden van de Oegandagangers en een vooruitblik op 
de reis naar Oeganda ‘voor alle leeftijden’.  Op de 
achterwand worden de persoonlijke indrukken en 
foto’s weergegeven.  
Natuurlijk gaan we zingen en staat er om 12.30 uur een 
heerlijke lunch klaar. Om ongeveer 13.30 uur is het 
programma afgelopen. Deze keer worden de 
activiteiten dus geconcentreerd in de kerkzaal en de 
ontmoetingsruimte, maar bij mooi weer is er ook 
buiten volop gelegenheid voor ‘een goed gesprek’ 
tijdens de koffie en de lunch. 
De leiding van de kinderdienst heeft een leuk 
programma voor de kinderen bedacht met als thema: 
‘praten met elkaar’. Voor de allerkleinsten wordt tot de 
lunch voor oppas gezorgd. 
In de Rondom wordt uitgebreid ingegaan op het 
programma en de wijze waarop we ‘een goed 
gesprek...’ denken in te vullen. 
We hopen dat u allemaal blijft!! 
 

 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
In oktober gaat ons gemeentelid Kirstin Siteur naar 
Ghana om daar belangeloos twee weken les te geven 
en zelf te leren van de Ghanese docenten. Wij kunnen 
het onderwijs in Ghana steunen door een donatie te 
doen via https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/ 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl 
zijn de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, 
zowel gelijktijdig als na afloop. 
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