
 
Zondag 21 juli 2019 

 vijfde van de zomer 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘Here Jezus, om uw woord’: lied 314 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
allen Om ontferming voor de wereld bidden wij U, 
God. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Woord dat ruimte schept’: 
lied 330 - tweemaal 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Handelingen: Handelingen 4,32 – 5,11 
 
Lied: ‘Heer, toon mij uw genade’: lied 6,1 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Kom in mij’ (t. Huub Oosterhuis, m. Lossius 1553; 
Verzameld liedboek p.743) 
 

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 Hoor ons bidden. 

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

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! 
 
vg 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. 
 
Tafellied: ‘Als wij weer het brood gaan breken’: lied 387, 
1+2 
 
vg 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 ‘Als wij weer het brood gaan breken’: lied 387, 
3+4+5 
 
allen Onze Vader… 
 
Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn wordt 
ingeschonken, zingen we: ‘Die met ons deelt…’: lied 234  
 
We delen brood en wijn en luisteren intussen naar 
muziek. Het brood wordt uitgedeeld bij de paaskaars, 
de wijn bij het orgel. Een van de bekers is gevuld met 



druivensap in plaats van wijn. Tegen het einde van de 
maaltijd worden de kinderen uit de oppas opgehaald. 
 
Slotlied: ‘Gij die alle sterren houdt’: lied 919, 1+2+3 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Gij die alle sterren houdt’: lied 
919, 4 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie zomerzending en 
de tweede voor Muziek en Liturgie. De kinderen mogen 
hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie; Zomerzending 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland 
groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie 
hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, 
blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil 
Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, 
verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Meer 
informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl. Helpt u 
mee? 
 
Bloemen 
Voor de bloemen is nog geen bestemming. Ieder die 
een bestemming weet kan dit aangeven bij een van de 
dienstdoende ambtsdragers.  
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Frits Harmsen. 
De heupprothese in zijn linker heup blijkt gebroken te 
zijn; morgen wordt hij in de St. Maartenskliniek in 
Nijmegen geopereerd. 
De tweede kaart is voor Afke van den Hoeven. De 
afgelopen week werd ze opgenomen in het ziekenhuis. 
Ze heeft een ontstoken alvleesklier waardoor ze al 
enkele weken geen eten binnen kan houden en erg 
verzwakt is, en een bacterie in haar been. Het is een 
zorgelijke situatie. 

Beiden wensen we veel sterkte en goede moed toe. 
 
Een goed verhaal? 
Vandaag en ook op 28 juli horen we ongebruikelijke 
passages uit de bijbel. Het zijn lastige stukken waar 
meestal niet over gepreekt wordt. De bewuste passages 
zijn door liberaalchristendom.nl uitgekozen als 
mogelijke teksten in een preekwedstrijd waar iedereen 
aan mee kan doen, theologen en leken. Ze spelen in op 
het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN): ‘Een goed verhaal’. Zijn ook deze 
teksten ‘een goed verhaal’? 
Vandaag horen we het verhaal van Ananias en Saffira… 
 
Paulus geloofsgemeenschap te gast 
Vandaag zijn de leden van de Paulus 
geloofsgemeenschap te gast in de Eshof. Hartelijk 
welkom!  
Op zondag 28 juli is er in het Pauluscentrum om 9.15 
uur een “woord- en communieviering”. De voorganger 
is dan pastor Ben Piepers. 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

