
 
Zondag 15 september 2019 

 dertiende zondag van de zomer 
 
 
 
 
 
 
 
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: ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’: 
psalm 25: 2, 8 en 9 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 
loria:  ‘Laat ons de Heer lofzingen’: lied 864: 1, 4 en 5  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed om inspiratie van de heilige Geest 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: 1 Samuel 17, 1-11; 16, 20b-25a 
 
Lied: ‘Blijf mij nabij’: lied 247: 1 en 2  
 
Evangelielezing: Matteus 5, 13-16 
 
Lied: ‘O grote God die liefde zijt’: lied 838: 1 en 2  

Lezing: 1 Samuel 17, 31-37, 40-52 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Kom laat ons deze dag’: lied 672: 1, 3 en 6 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: 
Frank Schütten 
17 december 1940 - 6 september 2019 
 
 
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) 

 
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. 
 

Slotlied: ‘God, schenk ons de kracht’: lied 418  
 Staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 

 

Zondagsbrief 15 september 2019 
 
Voorganger: drs. Roel van Riezen, De Glind 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink  
2e ambtsdrager: Jan Beitler 
Zondagskind: Lisa Bouw 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



Lector: Bea de Rijke  
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Oppas: Myriam Beitler en Tim Floor 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Wil de Meij 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en de tweede voor de Eredienst. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 

 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken. 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij 
biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt 
u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Klaas Feenstra als steuntje 
in de rug. We wensen hem sterkte bij de behandelingen 
die hij moet ondergaan. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Anneke de Booij die op 13 
september een nieuwe knie kreeg. We hopen dat alles 
goed is gegaan en dat ze weer snel op de been zal zijn. 
 
 
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. 
 
Reis naar Oeganda 
De groep  van  11 mensen die van 27 september tot en 
met 7 oktober naar de Queen of Peace Highschool in 
Oeganda gaan, willen tijdens hun verblijf een blog 
bijhouden op Polarsteps. Als je de app op je telefoon 
downloadt, kun je ook via de app de berichten volgen. Dit 
is de link:  

https://www.polarsteps.com/QueenofPeaceHighschoolAl
l4UgandadeEshof/2374426-all4uganda-op-
reis?s=A2F4103B-D9F4-4085-9BC6-D6FFBB42B683  
 
De plaatselijke regeling  
De plaatselijke regeling van de Eshof (te downloaden 
vanaf de website) is op 5 september 2019 in de 
kerkenraad besproken. Als u het document niet kunt 
downloaden, kunt u via de scriba (Jan Hofman) een 
exemplaar opvragen. U als gemeente kan hierop binnen 
14 dagen uw reactie geven via de scriba (Jan Hofman). 
Bedoeling is dat de plaatselijke regeling zal worden 

vastgesteld in de kerkenraad van 24 oktober 2019. 
 
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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