
 
Zondag 7 oktober 2018 

 derde zondag van de herfst 

 
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: ‘Jij die voor alle namen wijkt’ VL170-171 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met vers 2 en 3 van ‘Jij die voor 
alle namen wijkt’: 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Heer, ik kom bij U’: lied 
891 (t. en m. Geoff Bullock, vert. Liesbeth Goedbloed) 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Maleachi 2,10-16 
 
Antwoordlied: ‘O Heer die onze Vader zijt’ (t. John 
Greenleaf Thittier, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 
Frederick Charles Maker; Liedboek voor de kerken 463) 
 
Evangelielezing: Marcus 10,1-16 
 
Acclamatie: ‘God die in het begin’: lied 788,1 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’: lied 8a 
in beurtzang: 1 en 6 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 
vrouwen 
 

gebeden en gaven, 
bediening van de doop 

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

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Dooplied: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (t. Hanna 
Lam, m. Wim ter Burg; Alles wordt nieuw I,20) 
Intussen wordt de dopeling binnengebracht. Ook de 
kinderen uit de oppas en de kinderdienst komen in de 
kerkzaal. 
De kinderen mogen vooraan blijven zitten; willen ze dat 
liever niet, neemt u dan gerust uw eigen kind(eren) over 
van de oppas en de kinderdienstleiding. 
 
Inleiding op de doop en aansteken van de doopkaarsen 
van Eliza, Marieke en Luca 
 
Vraag aan de ouders: 
Verlangen jullie dat jullie zoons worden gedoopt in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
ouders Ja, dat verlangen wij. 
 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis: 
 
vg Ik vertrouw op God,  
de God van Abraham en Sara,  
de God die vader is van ons allen.  
Die in het leven roept wat niet bestaat,  
die verdrukten opricht en ballingen thuisbrengt,  
die ons tot familie maakt.  
 
allen Ik vertrouw op Jezus,  
die gekomen is om te zoeken wat verloren was.  
Die heeft geluisterd en gesproken  
en ons geleerd heeft  
te luisteren en te spreken.  
 
vg Die ons gewezen heeft  
op wie onze zusters en broeders zijn.  
Die ons voorgegaan is in thuis zijn bij elkaar  
en vertrouwen op elkaar.  
 
allen Ik vertrouw op de Geest.  
Zij doet ons stromen en stralen.  
Zij spreekt alle talen, ook die zonder woorden.  
Zij overstroomt zelfs het laatste  
woord van de dood. Amen. 

(oecumenische studentengemeente Utrecht) 
 
Bediening van de doop aan 
 Sven Jurgen   2 juni 2018 
 Thomas Edwin Stefan 27 juli 2018 
 
Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van de 
kinderen 
 
Aanvaarding van de nieuwe doopleden: 
 Vraag aan de doopouders 



vg Jullie ontvangen Sven en Thomas vandaag als 
gedoopte kinderen terug in jullie gezin. Beloven jullie 
dat jullie hen voor zullen gaan op de weg die ons 
gewezen is door Christus onze Heer, zodat zij hun doop 
kunnen leren verstaan? 
 
 Antwoord van de doopouders 
Carola en Brent Roersen-van Veldhuizen 
Hiltje en Edwin Kuijt-Veenstra 
 
 Vraag aan de gemeente  allen gaan staan 
vg Wilt u deze gedoopte kinderen van God in uw 
midden ontvangen, hen dragen in uw gebeden en 
samen met hen de weg van Christus gaan? 
allen Ja, dat beloven wij. 
 
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 
 
Slotlied: ‘Nu wij uiteengaan’: lied 423 (t. Sytze de Vries, 
m. Christiaan Winter) staande 
 
Bij het verlaten van de kerkzaal mogen alle kinderen 
hun collectebijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk en Israël. De tweede 
voor Vorming & Toerusting. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Kerk en Israël PKN  

Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we 
in de Protestantse Kerk Israëlzondag. We staan op een 
bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, 
bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het 
joodse volk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met 
het volk Israël een essentieel element van de identiteit. 
Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, 
vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons 
geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk 
voelt ze zich ook verbonden met Palestĳnse christenen 
en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele 
loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert 
gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en 
over Israël en informeert hen over de relatie van de 
kerk met Israël, onder meer door het organiseren van 
ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk 
& Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het 
speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bĳ wat 
de  verbondenheid met Israël betekent. Vandaag 
vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël 
mogelĳk te maken. 
 
Bloemen 
Vandaag zijn er twee boeketten: Op 11 en 12 oktober 
vieren Feije en Lieske Duim-Koolstra en Ina en Jan van 
Heijningen-van Veldhuizen dat zij respectievelijk 40 en 
45 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd!  
  
Op zoek naar de grondmelodie 
In een drietal middagen (8 oktober, 4 november en 3 
december) zal Ellie Boot zich samen met de deelnemers 
verdiepen in vragen naar de zin van het leven; op zoek 
naar de grondmelodie als het ware. Aan de hand van 
concrete oefeningen, waarbij drie kernwoorden richting 
geven: verlangen, gedragen zijn, aanvaard zijn. De 
middagen zijn van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie 
vindt u in de brochure V&T en op de website.  
 
Geen bij-zondag op 14 oktober 
Helaas gaat de bij-zondag op 14 oktober niet door. Dat 
betekent dat er gewoon een kerkdienst is, maar erna 
geen activiteiten zullen worden georganiseerd. Maar 
we gaan wel hard aan de slag voor 31 maart: zondag 
laetare! 
 
Van 'heidens' cremeren tot christelijk begraven (7e – 
17e eeuw) 
Op 10 oktober om 20.00 uur houdt Henk Michielse 
(historicus en sociaal wetenschapper) in de Kruiskerk in 
Nijkerk een inleiding over de achtergronden van het 
‘heidens’ cremeren (tot in de 8e eeuw) en het 
‘christelijk’ begraven (vanaf begin 8e eeuw). Tussendoor 
ter illustratie middeleeuwse en renaissance-
begrafenismuziek. Entree: € 4,-. Meer info bij Johan van 
der Kamp, 033 2458497. 
 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
Het is bijna zover voor Kirstin. 13 oktober vertrekt  zij 



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/ 
 
Agenda 
ma. 8 oktober, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 8 oktober, Op zoek naar de grondmelodie, Peter 
van der Kieftlaan 19 
di. 9 oktober, 20.00 uur: Bestuur Cantorij, de Eshof 
wo. 10 oktober, 13.30 uur: Activiteitenmiddag 
wo. 10 oktober, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 11 oktober, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
vr. 12 oktober, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de 
Eshof 
zo. 14 oktober, na de kerkdienst: Bijzondag, de Eshof 
 
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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