
 
Zondag 1 september 2019 

 elfde 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; 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 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, 
 zodat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘Welkom’ (t. Margryt Poortstra, m. Tom 
Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
  allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Taizé, kyrie 10; m. Jacques Berthier) 
 
Gloria: ‘Tibje pajom’ (Dmytro Bortnianski; uit de 
byzantijnse liturgie) 
Let op onze cantrix: zij geeft aan wie wanneer zingt! 

 
vertaling: U zingen wij, U loven wij, U danken wij, 

Eeuwige, tot U bidden wij, onze God. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 24,17-22 
 
Tussenzang: ‘Hij zal de redder zijn der armen’: psalm 
72,4 
 Hij zal de redder zijn der armen, 

 hij hoort hun hulpgeschrei. 
 Hij is met koninklijk erbarmen 
 hun eenzaamheid nabij. 
 Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
 die zijn in vrees verward. 
 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
 Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Evangelielezing: Lukas 14,1.7-14 
 
Lied: ‘De tafel der armen’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld liedboek p.868-869) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Levend Woord’ (t. Jannet Delver naar Hildegard 
von Bingen, m. Mariëtte Harinck; Nieuw LiedFonds) 
 

gebeden en gaven; 
bevestiging in het ambt 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven. Tijdens de collecte speelt 
Rudi: J.S. Bach - Wir glauben all’ an einen Gott. 
 
Afscheid 
We nemen afscheid van Ellen van der Linden en Diana 
Kneppers-Doornekamp als ouderling. 
 
Geloofsbelijdenis     staande 
 
allen Wij vertrouwen ons toe 
 aan de levende God. 
 Hij heeft ons blijvend 
 tot zijn bondgenoten benoemd. 
 
vg Zijn Naam is ons vertrouwd, 
 kreeg kleur dankzij Jezus, de Messias. 
 In zijn leven en dood 
 vinden wij onszelf terug. 
 Hij is een weg, betrouwbaar 
 ook door alle donker. 
 
allen Wij geloven 
 dat onze dagen niet tevergeefs zijn. 
 God zal ons steeds opnieuw 
 met licht bekleden. 
 Bewogen door zijn adem, 
 tot leven gewekt door zijn hartslag 
 zullen wij bestaan. 

(t. Sytze de Vries) 
Vraag aan de te bevestigen ambtsdrager 
Sienke, wil jij jouw werk als ouderling in deze gemeente 
verrichten naar de gaven die je zijn gegeven, onder 
geheimhouding van hetgeen je in het verborgene wordt 
toevertrouwd, als gehoorzame getuige van Gods goede 



gunst en trouw? 
 
Antwoord van Gesiena Wilhelmina Wolters 

Zegen 

Wees gezegend in je arbeid in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest je leiden, 
zodat je je werk met liefde en vreugde kunt doen. 
Bewaar je vertrouwen in Hem 
die jou bewaart op al je wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Sienke bijstaan, haar omringen 

met uw meeleven en haar dragen met uw 
gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’ (lied 
362,2) 
 

allen gaan zitten 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen 
 

(t. Huub Oosterhuis, naar Psalm 16;  
m. Antoine Oomen; Verzameld Liedboek 26) 

 
allen ‘Onze Vader’ (lied 369b) Intussen komen de 
kinderen uit de oppas terug in ons midden. 
 
 
Zegen: ‘Ga nu allen heen in vrede’ (t. Petra Kerssies, m. 
Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) staande 
 
 

Zondagsbrief 1 september 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Orgel: Rudi Coppoolse 
Fluit: Annemieke Huurdeman 
Eshofcantorij o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: Henry Westein 
Zondagskind: Xem van ’t Veer 
Lector: Irene de Vries  
Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Joke van der Klok  
Geluid: Thijmen Toom 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer   
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de 
Kuilen 
 
Collecten 

De eerste collecte is voor het Leger des Heils en de 
tweede voor onderhoud van het Gebouw. 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 de betekenis. Hulp door eten te 

verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de 
vorm van dag- en nacht opvangvoorzieningen, maar 
ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die 
ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. 
Wanneer iemand zonder huis zich bij ons 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 hen beter van dienst 
kan zijn. Uw bijdrage is van harte welkom! 
 
Bevestiging 
In deze kerkdienst zal Sienke Wolters bevestigd worden 
in het ambt van ouderling. 
 
Oecumenische reis 
In het voorjaar van 2020, om precies te zijn van 23 april 
t/m 1 mei, wordt er weer een oecumenische reis 
georganiseerd voor belangstellenden. Deze keer gaat 
de reis naar Toscane in Italië. Meer informatie krijgt u 
op een bijeenkomst op 19 september om 20.00 uur in 
het Pauluscentrum.  
 
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. 
 
Agenda 
ma. 2 sept. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 4 sept. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 5 sept. 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
vr. 6 sept. 10.00 uur: Wijkteam 5, Julianalaan 53 
 
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/

