
 
Zondag 28 januari 2018 

 vierde na Epifanie 

 
Mededelingen 
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: ‘De dag gaat open’, lied 217 
couplet 1,2,3 
 
 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: ‘De dag gaat open’, lied 217 couplet 4,5 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 
18,9-22 
 
Lied: ‘God heeft het eerste woord’, lied 513 
 
Evangelielezing: Marcus 1,21-28 
 
Lied: ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’, 
Gezangen voor Liturgie 119-II 
 
 
Overweging 
 

Muziek 
 
Lied: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’, lied 848 
couplet 1,2,3,4 
 

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 314) 

 
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: ‘Maak ons uw liefde, God’, lied 974 
couplet 1,3,5 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Jop Catechese en 
Educatie 
De tweede collecte is voor Onderhoud gebouw 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 



Bij de eerste collecte:   

Catechese en Educatie: Het goede nieuws 
delen! 
De collecte van vandaag is bestemd voor catechese in 
de Protestantse Kerk. Veel kerken zoeken naar de 
juiste vorm voor catechese en kloppen met hun 
vragen aan bĳ JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Vragen zoals: Hoe zorg ik dat 
catechese leuk is, maar ook leerzaam? We willen iets 
nieuws, maar welke methode moeten we kiezen? 
Jongeren hebben het druk. Hoe zorgen we dat ze weer 
op de catechese komen? 
JOP helpt kerken bĳ deze vragen. Door trainingen, 
advies en het ontwikkelen van materiaal.  
Uw bĳdrage kan JOP kerken blĳven helpen met 
catechese. Daar collecteren we voor. Van harte 
aanbevolen. 

 

 

 
Bloemen  

De bloemen gaan naar Gré Oerlemans 
(Stoutenburgerlaan 4 C) Zij viert 30 januari haar 
77e  verjaardag en via de bloemen krijgt zij onze  

hartelijke felicitaties. 
 
Kaart  
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Henk 
Rijnhout. Henk heeft een herseninfarct gehad en 
daardoor een tijdelijke spraakuitval. 
Een tweede kaart is voor Cees Bonestroo. Hij is 
met een virus/bacterie opgenomen in het 
ziekenhuis. Waarschijnlijk mag hij zaterdag naar 
huis. Via de kaart wensen wij hen een volledig 
herstel toe.  
 

Iona-avond op 28 januari in Doorn  
De Iona Community is een oecumenische en 

wereldwijde gemeenschap  die wil 
samenwerken met allen die zich richten op een 
rechtvaardige samenleving, op vrede in de 
wereld en op heelheid van de schepping. De 
beweging is gesticht in 1938 in Glasgow door 
George MacLeod, predikant en vredeswerker, 
in de context van armoede en wanhoop in de 
jaren dertig van de vorige eeuw.  
De Nederlandse Ionagroep wil plekken en 
momenten creëren waar de Iona-spiritualiteit 
ervaren kan worden: ruimte geven, 
gebrokenheid delen, heling ervaren, op weg 
gaan.De regiogroep Utrechtse Heuvelrug is in 
2012 gestart en komt ongeveer zes keer per 
jaar bij elkaar voor ontmoeting, verdieping en 
viering. 

Heb je zin om onze gast te zijn? 
Vanavond nodigen wij je van harte uit om 
samen met ons Iona te vieren. Zou je het fijn 
vinden samen te reizen? Neem dan contact op 
met Simon Drost 033- 2850089 

 
 
 

Taartenactie 
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 
taarten, zowel appeltaart, chocoladetaart, mon-

choutaart als kwarktaart. 
Per taart vragen wij 10 euro. De gehele opbrengst zal 

gaan naar het diaconaal project Queen of Peace 
Highschool in Oeganda. 

 Interesse? 
Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u kunt 

mailen naar queenofpeace.deeshof@gmal.com  
of inleveren bij: Sandra van Valkengoed, 

Korenbloemlaan 1. 

 
Agenda  
zo. 28 jan. 16.00u Brede Pastorale Raad 
‘Ontmoeting’, de Eshof 
di. 30  jan. 19.15u Catechisatie, de Eshof 
wo. 31 jan.13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 31 jan.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  

ma. 5 feb.   9.00u Pastorale Raad, de Eshof 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


