
 
Zondag 17 februari 2019 

zesde zondag na Epifanie; 
bevestiging van ambtsdragers 

 

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 ellie.boot@hccnet.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: ‘Hij die gesproken heeft....’: lied 362 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Gloria: ‘Overal zijt Gij, onzichtbaar gegeven’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van zoeken en 
zien 116) 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Jesaja 6,1-8 
 
Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’: lied 833 (Nederlandse 
tekst, tweemaal) 
 
Evangelielezing: Lukas 5,1-11 
 

Acclamatie: ‘Jezus, die langs het water liep’: lied 531, 
1+3 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’: lied 912 
 

bevestiging van ambtsdragers; 
gebeden en gaven 

 
Afscheid 
We nemen afscheid van Mart Geelhoed als ouderling-
kerkrentmeester en Wilma van de Kuilen-Menger als 
diaken. 
 
Geloofsbelijdenis     staande 
vg Ik geloof in God 
die de wereld heeft geschapen 
als een bloeiende tuin van vrede en recht, 
die kansen geeft en ruimte, 
die ons helpt te blijven dromen 
en te worden zoals we bedoeld zijn. 
 
allen Ik geloof in Jezus Christus 
de zaaier, 
de tuinman, 
de ware wijnstok, 
die als een graankorrel in de aarde 
gestorven is en leeft 
en die ons voorgaat naar Gods rijk van vrede. 
 
vg Ik geloof in de heilige Geest 
die levend maakt 
die vruchten geeft 
die het leven nieuw maakt van dag tot dag. 
Een bron van kracht en troost 
waaruit wij mogen putten. 
 
allen Ik geloof in de levende God 
die er altijd was, vandaag ook is 
en altijd zijn zal. 
Geprezen is zijn naam. 
Amen 

allen gaan zitten 
Vraag aan José van Dasselaar en Jan Vogel die een 

hernieuwde verbintenis aangaan 

José en Jan, willen jullie voor een nieuwe periode als 

ouderling-kerkrentmeester en ouderling aan deze 

gemeente verbonden worden en jullie gelofte 

vernieuwen? 

 

Antwoord van 

Gijsberta Cecilia José van Dasselaar-Schoonderbeek 
Jan Vogel 
 



Vraag aan de te bevestigen ambtsdragers 
Henry en Gerwin, willen jullie je werk in deze gemeente 
als ouderling-kerkrentmeester en als jeugdouderling 
verrichten naar de gaven die jullie zijn gegeven, onder 
geheimhouding van hetgeen je in het verborgene wordt 
toevertrouwd, als gehoorzame getuige van Gods goede 
gunst en trouw? 
 
Antwoord van 
Hendrik Westein 
Gerwin Johannes Duine 

Zegen 

Wees gezegend in jullie arbeid 

in Christus’ gemeente. 

Laat zijn Geest jullie leiden, 

zodat jullie je werk 

met liefde en vreugde kunnen doen. 

Bewaar je vertrouwen in Hem 

die jullie bewaart op al je wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u José en Jan, Henry en Gerwin 

bijstaan, hen omringen met uw meeleven en hen 
dragen met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: ‘Kom uit de hemel tot ons neer’ 
(t. André Troost, m. middeleeuws/Wittenberg 1533; 
Tussentijds 111, 1 + 2 + 4) 
 
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) 

Tegen het einde van de voorbeden komen de kinderen 
uit de oppas in ons midden. 
 
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. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Dat je de weg mag gaan die je 
goed doet’ (t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) staande 
 
Zou u na dit lied nog even willen gaan zitten? 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Bartiméus Sonneheerdt. De 
tweede voor het Pastoraat. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Bartiméus Sonneheerdt 
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of 
slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is 
opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn 
onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als 
diabetes waardoor veel jonge mensen worden 
getroffen. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk 
voor mensen die slechtziend of blind zijn. Zij vinden dat 
mensen met een visuele beperking alles uit het leven 
moeten kunnen halen wat erin zit.  
Dankzij uw steun is het voor Bartiméus Sonneheerdt 
mogelijk om kansrijk onderzoek te doen naar een 
betere behandeling van zeldzame, ernstige 
oogaandoeningen bij kinderen. Naast onderzoek is er 
ook geld nodig voor onderwijs om mensen bewust te 
laten worden waar slechtziende en blinde mensen 
dagelijks, soms letterlijk, tegenaan lopen  en natuurlijk 
voor de benodigde hulpmiddelen. Uw bijdrage is van 
harte welkom. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn vandaag bestemd voor Max de Vries. 
Hij is na blaasontsteking en prostaatoperatie met een 
lange periode van revalidatie bezig. We wensen hem 
daarbij heel veel goede moed toe. 
 



Kaart 
Er is vandaag een kaart voor Wil Kous-van den Ham in 
de Pol in Nijkerk. Zij viert op 22 februari haar 85e 
verjaardag.  
Een tweede kaart tekenen we als teken van 
verbondenheid voor Pieter en Grietje Meijer in 
Barneveld; Grietje gaat verstandelijk achteruit, ze heeft 
Alzheimer. Ze kunnen steeds minder makkelijk naar de 
kerk komen. 
Een derde kaart is bestemd voor Nel Stoffelsen. Vorige 
week heeft ze een longoperatie ondergaan. Deze week 
zou ze naar huis mogen, maar ze kreeg er 
longontsteking bij waardoor dat niet doorging. 
De vierde kaart is voor Ria van Uffelen die ook met een 
longontsteking in het ziekenhuis was. Als COPD-patiënt 
heeft ze het daardoor erg benauwd gehad. 
 
Overbehandelen 
Overbehandelen is het toepassen van een medische 
handeling die beter niet gegeven had kunnen worden. 
Hetzij omdat de behandeling ineffectief is, hetzij omdat 
de nadelen groter zijn dan de voordelen. 
Op 21 februari om 20.00 uur leggen Bram Smits, 
huisarts te Hoevelaken en Jantine Dijkstra, 
verpleegkundige, het begrip overbehandelen uit vanuit 
medisch-ethisch oogpunt. Ze gaan met u in gesprek en 
staan open voor discussie. 
Meer informatie kunt u vinden in de brochure V&T en 
op de website. 
 
Samen op weg naar Pasen 
Zondag 31 maart 11:40 – 14:35 uur, de Eshof en het 
Pauluscentrum 
Op zondag 31 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! 
naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” We kijken 
vooruit naar het paasfeest. Even licht het paars van de 
Veertigdagentijd op en wordt roze. 
We vieren deze zondag gezamenlijk als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest 
dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er 
een driedubbel feest van. Er zullen verschillende 
workshops zijn in de beide kerkgebouwen en 
tussendoor eten we samen een boterham. 
In de komende weken zal er meer informatie gedeeld 
worden en zodra het volledige programma bekend is 
kun je je gaan opgeven voor de diverse workshops. 
Hou de informatie in de gaten! 
 
Uitvoering Voice Company 
Op zaterdag 2 maart geeft het koor Voice Company een 
uitvoering in de Eshof. Het zingt het ‘Stabat Mater’ van 
Karl Jenkins. Dit stuk gaat over het verdriet van Maria 
tijdens de kruisiging van haar zoon. 
Een deel van het koor heeft in januari dit muziekstuk 
ten gehore gebracht in New York. 
Het koor wordt gedirigeerd door Robert Bakker. 
Solisten zijn Baidar Albasri en Angelique van 
Leijenhorst. Aanvang: 16.00 uur. Toegangsprijs: 10 euro 

 
Verzoeknummers 
Lied 912, ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ staat op het 
lijstje met lievelingsliederen van verschillende mensen 
in ons midden. Lied 893, ‘Overal zijt Gij…’ (met de 
melodie van Antoine Oomen) is een favoriet lied van 
weer enkele anderen. Hetzelfde geldt voor het lied dat 
we zongen als beaming van de zegen. 
Wanneer ze passen in de liturgie, maak ik graag gebruik 
van uw wensen. Heeft u ook favoriete liederen? Mail ze 
me! (ellie.boot@hccnet.nl) 
 
Agenda 
ma. 18 februari, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 18 februari, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef 
wo. 20 februari, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 20 februari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 20 februari, 20.00 uur: Wijkteam 9, Julianalaan 15 
do. 21 februari, 19.30 uur: Liturgisch Werkoverleg, 
Haverhoek 13 
do. 21 februari, 20.00 uur: Overbehandelen, de Eshof 
vr. 22 februari, 10.00 uur:  Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
zo. 24 februari, 9.30 uur: Zondagse ochtendwandeling, 
vanaf de Eshof 
 
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/

