
 
Zondag 13 september 2015 

 13e van de zomer   

 
Orgelspel 
Welkom; 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 Geef het niet op met ons, God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 

 Amen. 
 
Openingslied: ‘De stilte is uw huis’ 
(tekst: Erik Idema, melodie lied 512) 
 
U woont niet in een storm, o Heer, 
maar in een zacht geruis. 
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: 
De stilte is uw huis.  
 
Een stilte die zich horen laat, 
heel zacht, nog ongekend; 
ze fluistert van wat komen gaat 
en wie u voor mij bent. 

 
Ik zoek de stilte, zoek een rust 
die ruimte maakt in mij. 
Ik adem op, ik ben gerust. 
Ik weet: u bent dichtbij. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 

met (301h; m. Suzanne Toolan) 

 
 
 
Gloria: Psalm 146 vers 1, 4, 5 
 
  

de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit het Eerste Testament: 1 Kon. 19:1-14 
 

Lied: ‘Op mijn levenslange reizen’: lied 812 
 
Evangelielezing: Matteüs 5:1-10 
 
Lied: ‘O Vader, trek het lot U aan’: lied 995 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Als alle mensen vogels dromen’: lied 
1013 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen (Taizé, liederen- en gebedenboek 42) 

 
(geef ons vrede van het hart) 

 

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, 1 
+ 3 + 4 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 

De eerste collecte is voor het jeugdwerk  van de 
PKN, de tweede collecte is voor het pastoraat. 
Kinderen mogen hun bijdrage in de doos voor 
Moldavië doen. 
 
Bij de eerste collecte: kleine momenten van 
grote waarde 

Een gelovig leven begint meestal thuis. Als 
kinderen wat groter worden zien ze het in de 
keuzes die hun ouders maken en proeven ze het 
in het lezen uit de bijbel en het bidden. 
Regelmatig oogt het misschien als kleine 
gebaren. Maar ze zijn van grote waarde. 
Om (groot)ouders te helpen om hun kinderen op 

te voeden met geloof ontwikkelde JOP cursussen 
geloofsopvoeding en uitgaven zoals Moments,    
Geloven met Plezier en de Samenleesbijbel.             
De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, 
aangevuld met 500 pagina’s met extra materiaal    
voor kinderen van 8-12 jaar. 
Met de opbrengst van de collecte kan JOP door    
blijven gaan met het ondersteunen van ouders, 

jeugdwerkers en predikanten bij het overdragen     
van geloof aan een nieuwe generatie. 
 
Bloemen  
De bloemen zijn bestemd voor Anjo Spaan-van 
Dijk (Klaarenbeeksingel 71). Ze is de afgelopen 
week geopereerd aan een ontsteking in haar 

buik. We wensen haar voorspoedig herstel toe. 
 
Kaart 
We sturen vanmorgen een kaart aan Martie 
Doppenberg. Dinsdag 8 september heeft hij een 
hartinfarct gehad. Hij is gelijk geopereerd (er is 
o.a. een stent in een slagader geplaatst) en 

verblijft nog in het UMC (Postbus 85500, 3508 
GA Utrecht). 
Een tweede kaart is voor Woutje Bos-van der 
Horst. Afgelopen vrijdag is ze aan een 
darmtumor geopereerd. 
Beiden wensen we van harte sterkte toe. 
 
Startzondag 

Op 20 september vieren we samen met de buren 
van de Paulusgemeenschap de startzondag. Er 
zal na de oecumenische viering een gevarieerd 

programma zijn, dat we rond half één besluiten 

met een lunch. Van harte uitgenodigd! 
 
Vorming & toerusting 
Bij de Rondom, die de vorige week is 
verschenen, hebt u de brochure met het 
activiteitenaanbod van vorming en toerusting 
van de Paulusgemeenschap en de 
Eshofgemeente ontvangen. We hopen dat u de 
tijd neemt er zich in te verdiepen en dat u 
meedoet met een (of meerdere) van de 
activiteiten! Opgeven kan tot en met 20 
september. 
 
Oecumenische reis naar Armenië en Georgië 
Vast een reminder voor iedereen die 
geïnteresseerd is: op maandag 21 september zal 
er om 20.00 uur in het Pauluscentrum een 
informatieavond zijn over de oecumenische reis 
naar Armenië en Georgië in april/mei 2016. Van 
harte welkom! 
 
Duurzaam = dat je lang meegaat 

Ook vast een bericht over de eerste avond rond 
duurzaamheid. Op maandag 28 september zullen 
we onder leiding van onze eigen 
duurzaamheidsgroep (Lieske Duim, Henk 
Boswijk, Herman Julsing en Evert Veldhuizen) 
ons bezighouden met wat er maar met 
duurzaamheid en kerkzijn te maken heeft. Een 
belangrijk thema in deze tijd. Hebben we de 
moed te zien wat er met de wereld gebeurt? En 
zijn we bereid ons persoonlijk in te zetten voor 
behoud van onze planeet? De avond begint om 
20.00 uur en vindt plaats in de Eshof. 
 
Agenda 
ma 14 sep. 20.00u Wijkteam 2, Boekweitveld 50  
di.  15 sep. 11.00u ZWO, de Eshof  
di. 15 sep. 20.00u Wijkteam 7, Smalle Streek 12 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; 
Kerkdiensten beluisteren:                                                 
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten 

in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als 
archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

