
 
Zondag 29 juli 2018 
zesde van de zomer 

 
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: ‘Woord dat ruimte schept’: lied 330 
(tweemaal)     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: ‘Geprezen zij God!’: lied 150a 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Gezongen Schrift: ‘Alle dagen van mijn leven’ – naar 
psalm 23 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; 
‘Naar de psalmen’) antifoon: 
 

Alle dagen van mijn leven 
volgen mij genade en geluk. 

 
Jij wijst me de weg, 

Je gaat voor me uit waar 
ik dreig te verdwalen. 
Op Jou kan ik rekenen. 

antifoon 
 

Jij brengt me naar de oevers van de aarde, 
waar het water van de zee zich uitstrekt 

tot ver voorbij de horizon. 

In open velden wandel Je met mij, 
met boven ons alleen de wolken. 

Op kracht kom ik, tot rust, met Jou. 
antifoon 

 
In de drukte van het snelverkeer of in de waanzin 

van de tijd raak ik niet langer in paniek. 
Diep van binnen weet ik van je vrede. 

Als alles me teveel wordt, hoor ik je stem 
die mij aan tafel roept. Je legt een hand 

op mijn hoofd als ik aanschuif. 
Op mij heb je gewacht. 

Steeds weer ben Jij mijn thuis. 
antifoon 

 
Lezing uit het evangelie van Maria 
De Verlosser zei: 
‘Alle natuurlijke organismen, alle boetseerwerk en alle 
schepselen zijn met elkaar verbonden 
en ze zullen weer tot op hun eigen wortel ontbinden, 
want in de wortels van de natuur 
lost de natuur van de materie op. 
Wie oren heeft om te horen, hore!’ 
Petrus zei tot hem: ‘U hebt ons alles uitgelegd, 
zeg ons dan nog dit: wat is de zonde van de wereld?’ 
De Verlosser zei: 
‘Zonde bestaat niet, 
maar jullie zijn het die de zonde in het leven roepen, 
wanneer jullie handelen in overeenstemming 
met de overspelige natuur die men zonde noemt. 
Daarom is het Goede in jullie midden gekomen, 
tot in de elementen van elk natuurlijk organisme 
om dat in zijn wortel te herstellen.’ 
Verder voegde hij eraan toe: 
‘(…) 
De materie heeft lijden voortgebracht 
dat de Beeltenis niet draagt, omdat ze ontstaan is 
uit een tegennatuurlijke vereniging. 
Sindsdien is er onrust in het gehele lichaam.’ 
Daarom heb ik jullie gezegd: 
wees gehoorzaam en tegelijk ongehoorzaam, 
dat wil zeggen: wees gehoorzaam 
jegens elke oorspronkelijke Beeltenis van de natuur. 
Wie oren heeft om te horen, hore.’ 
Nadat de Verheerlijkte dit gezegd had 
omhelsde hij hen allen en zei: 
‘Vrede zij met jullie. 
Mag mijn vrede jullie vruchtbaar bewonen. 
Waak ervoor dat niemand jullie op een dwaalweg 
brengt door te zeggen: ‘Hier is hij’ of ‘Daar is hij’ 
want de mensenzoon is in je innerlijk. Volg hem. 
Zij die hem zoeken, zullen hem vinden. 
Ga dus en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. 
Stel geen enkele regel 
buiten die die ik voor jullie heb bepaald 
en geef geen wet op de wijze van de wetgever, 
opdat jullie er niet door gevangen gehouden worden.’ 
 



Nadat hij dit gezegd had, ging hij weg. 
Maar zij, bedroefd als ze waren, huilden erg 
en ze zeiden: 
‘Hoe zullen we naar de volken gaan en het evangelie 
van het Koninkrijk van de Mensenzoon verkondigen? 
Als ze hém niet hebben gespaard, hoe zullen ze ons dan 
sparen?’ 
Toen stond Maria op, ze omhelsde hen allen 
en zei tegen haar broeders: 
‘Huil niet en wees niet bedroefd 
en laat je hart niet verdeeld zijn, 
want zijn genade zal met jullie allen zijn 
en zal jullie beschermen. 
Laten we liever zijn grootheid prijzen, 
want hij heeft ons voorbereid, 
hij heeft ons mens gemaakt.’ 
Door deze woorden keerde Maria hun hart 
naar binnen, naar het Goede 
en ze begonnen te oefenen in de woorden van de 
Verlosser. 
 
Acclamatie: ‘Een schoot van ontferming’: lied 158b 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’: lied 840 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; ook de 
kinderen uit de oppas komen nu in ons midden. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 (t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 

allen Onze Vader… 
 

Zegen 
Beaming van de zegen: ‘Vervuld van uw zegen’: lied 425  

staande 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor Onderhoud van het gebouw. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving die 
het financieel moeilijk hebben. De Diaconie probeert 
deze mensen verder te helpen. 
 
Uitmarkt in Hoevelaken 
Het Sociaal Cultureel Platform Hoevelaken organiseert 
een UITMARKT op de dorpsdag, zaterdag 25 augustus, 
in Dorpshuis De Stuw in Hoevelaken. Van 12.00 – 15.00 
uur. 
Met deze Uitmarkt wil het SCP alle culturele activiteiten 
in Hoevelaken bundelen en onder de aandacht 
brengen. Iedere vereniging of organisatie, die volgend 
seizoen sociaal-culturele of sportactiviteiten ontplooit, 
kan hier hun activiteiten voor het seizoen 2018-2019 
promoten en deelnemers, vrijwilligers, leden en 
donateurs werven. 
Ook als Eshof gemeente zullen wij aanwezig zijn op de 
Uitmarkt. Op die dag zullen o.a. het programma voor 
Vorming & Toerusting en de Jeugdmusical worden 
gepromoot. 
 
Jongeren project Oeganda  
Het elftal van het diaconale project Oeganda is hard 
aan het werk op de Queen of Peace Highschool in 
Mpigi. U kunt hun belevenissen volgen via 
www.qop2018.reismee.nl. 
Op vrijdag 3 augustus komen ze weer  thuis. Ze landen 
om 6.55 uur op Schiphol. Rond 8.30 uur hopen ze dan 
in de Eshof te arriveren, waar u ze welkom kunt heten. 
 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
“The real voyage of discovery consists not in seeking 
new landscapes, but in having new eyes”. 
Dit is een quote die Kirstin, lid van de Eshof, al een tijdje 
koestert. In oktober gaat zij met het World Teacher 
programma twee weken naar Ghana. Een 
ontwikkelingsreis. Voor haarzelf en daarmee ook voor 
de scholen in Ho in Ghana. Samen met Nederlandse en 
Ghanese docenten en schoolleiders zet ze zich in voor 
onderwijs(innovatie). De Nederlandse leraren coachen 
de Ghanese leerkrachten; als schoolleider gaat Kirstin 
lokale schoolleiders coachen, o.a. door workshops te 
geven over educatief leiderschap en teamontwikkeling. 
Omgekeerd leert de Nederlandse delegatie weer van de 
Ghanese professionals, bijvoorbeeld hoe je met 
beperkte middelen toch goed onderwijs kunt 
realiseren. En zo met "new eyes" terug te komen. 
Kirstins reis is al betaald. Om deelname van de Ghanese 
docenten en schoolleiders te bekostigen, is geld 
nodig. Donaties zijn van harte welkom. Ook onze ZWO 
heeft met een bedrag van € 390,- bijgedragen aan het 

http://www.qop2018.reismee.nl/


project. U kunt alles over Kirstin en het World Teacher 
project van Edukans lezen op de site: https://kirstin-
siteur.inactievooredukans.nl/ 
 
Paulusgemeenschap te gast in de Eshof 
Op zondag 5 augustus zal er in het Pauluscentrum geen 
kerkdienst zijn. We heten de parochianen volgende 
week van harte welkom in ons midden. 
 
Kaart  
We tekenen een kaart voor Barend en Roel Kiers. De 
gezondheid van Barend is de laatste maanden achteruit 
gegaan. We denken aan hen in deze warme dagen. 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan naar Gerrit en Jantie van 
der Zee. Zij zijn 2 Aug 45 jaar getrouwd. We feliciteren 
hen van harte met deze blijde gebeurtenis. 
 
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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