
 
Zondag 4 oktober 2015 

 derde van de herfst 

 
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 Goede God, 
 zie ons staan 
 hier aanwezig 
 op de drempel van uw huis, 
 stamelend en zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Verwarm ons en doordring ons 
 met uw Geest 

 opdat wij elkaar zien 
 zoals wij zijn: uw mensen. Amen. 
 
Openingslied: “Jubel God ter eer”: psalm 81, 1, 2, 
3, en 8 (t. Willem Barnard, m. Genève 1562) 
vers 1, 3, en 8 allen, 2 cantorij 
 allen gaan zitten 

Smeekgebed, driemaal besloten met: 
(Jacques Berthier; Taizé) 

 
 
Gloria: Psalm 81,9 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag  

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Maleachi 2,10-16 
 
Lied: “Neem ons niet af uw liefde en trouw”: naar 
psalm 89 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 

Antifoon (cantorij): 

 

 
 

Er is maar Eén als U. Geen god 
kan zich met U meten. Uw rijk omvat 
de hele aarde, uw troon rust op recht 
en gerechtigheid. Liefde en waarheid 

dienen U. 
 

Zo hebt Gij ook onder ons, 
beginnend bij David, het koningschap 

gezicht gegeven, het bestuur 
in handen van de mens gelegd. 

Naar uw beeld, luisterend 
naar uw voorschriften. 

 
Zo zou het tot in lengte van dagen 

hebben kunnen duren. 
 

allen: antifoon 
 

Ergens is iets fout gegaan. Niet langer 
de glans van het goede, maar angst 

en dreiging regeren de wereld. Dat rijk 
van U, van ons, lijkt platgewalst. 

Vertrapt is de kroon van de koning, 
weggejaagd het verlichte bestuur. 

 
Waar is de liefde van vroeger, Heer? 
Hebt u David geen trouw gezworen? 

 
Trouw is uw mantel, toch? 

 
allen: antifoon 

 
Evangelielezing: Marcus 10,1-16 
 
Lied: “Hoog als de hemel de liefde”: lied 790 
(Marijke de Bruijne, m. Thea Riesebos) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “God die in het begin”: lied 788 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 
 gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Dieuwertje Catharina F. A. 
Wiersma-Roosendaal 

25 november 1934 – 2 oktober 2015 
 
Tafelgebed: “Die wij kennen als een Vader”: lied 
403d (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
Hierop volgen de gesproken voorbeden. Ze worden 
steeds besloten met het gezongen “Gij, louter licht 
en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!” 

 
Stil gebed; allen: Onze Vader… 
 
We delen brood en wijn; Rozemarijn Waslander zal 



het druivensap aanreiken. 

Tegen het einde van de maaltijd worden de 
kinderen uit de oppas opgehaald. 
 
Dankgebed = lied: “God, wij danken U…” (naar het 
zonnelied van Franciscus van Assisi; t. Gerard van 
Midden, m. Gerard van Amstel; Zitten of opstaan 5,4) 

1 en 3 cantorij, 2 en 4 en 5 allen 
 

Slotlied: “Loof de Heer, want Hij is goed”: psalm 
136, 1+2+3+4+8+12+13 (t. Jan Willem Schulte 

Nordholt en Jan Wit, m. Genève 1562) staande 
Vers 2 en 8 cantorij, overige verzen allen. 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 

Zegen 
allen (431b) 

 

Zondagsbrief 4 oktober 2015 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse  
Eshofcantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Mart Geelhoed, Diana Kneppers-
Doornekamp  
Diakenen: Jan van de Kuilen, Henry Westein, Wilma 
van de Kuilen 
Zondagskind: Rozemarijn Waslander 
Lector: Wim Kraaikamp  
Welkomstdienst: Celine Jumelet  
Kinderdienst: Jolanda van den Berg, Jessica Hofman 
Oppas: Ilse Heining, Eline Breugem  
Koster: Aalt van de Pol  
Koffiedienst: Pea Heining, Quirina Schipper   
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk en Israël PKN; de tweede 
collecte is voor Vorming & Toerusting. 
 
Bij de eerste collecte: Israëlzondag – ontmoeting 
joden en christenen 
Vandaag, op Israëlzondag, collecteren we voor het werk 
van Kerk en Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en 
Israël steunt o.a. OJEC, het Overlegorgaan Joden en 
Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en 
joodse kerkgenootschappen en instellingen komen in het 
OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken 
over zaken van wederzijds belang. Naast de steun aan 
OJEC organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt 
materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de 
internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim. 
 
Bloemen  
De bloemen zijn bestemd voor Mineke en Jan 
Haverkamp-Dijk (Dillenburg 13): op 9 oktober zijn ze 
vijfenveertig jaar getrouwd. We feliciteren hen van 
harte! 
 
Kaart 
We sturen een kaart aan Sjoerd Wiersma (Meidoornlaan 
5), met onze deelneming met het overlijden van zijn 
echtgenote To. 
Een tweede kaart is voor Judy Smidt (Sportweg 93). Ze 
is in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. 
 
Drugs in Hoevelaken, wat kunnen wij betekenen? 
(6 oktober 20.00 uur, de Eshof) 

Speed, XTC, wiet, GHB zijn volop verkrijgbaar in 
Hoevelaken. Jongeren in de kwetsbare leeftijd van 13 
tot 18 jaar worden hiermee geconfronteerd. Hoe kunt u 
als ouders, grootouders of andere betrokkenen, 
kinderen helpen om de risico’s van alcohol en drugs te 
beperken? 
 
Alles is lucht? – over het boek Prediker en 
moderne kunst (7 oktober 09.30 uur, de Eshof) 
In zes bijeenkomsten zoeken we onder leiding van Ben 
Piepers naar de wijsheid van Prediker in relatie tot ons 
leven. We horen en bespreken de teksten en kijken naar 
moderne kunst. De kunst is geen illustratie bij de tekst. 
Ze biedt haar eigen insteek en laat je nieuw en anders 
kijken naar de tekst en je eigen leven: meditatief en 
interactief. Er is nog plek voor enkele deelnemers! 
 
Agenda 
ma. 5 okt. 20.15u Instructie basiscatechese, de Eshof 
di. 6 okt. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof  
di. 6 okt. 20.00u V&T ‘Drugs in Hoevelaken’ 
wo.7okt. 9.30u V&T ‘Alles is lucht?’, de Eshof 
wo. 7 okt. 19.30u Film: ‘De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween’ (2013); Recreatiezaal De 
Kopperhof, Sportweg 25 
do. 8 okt. 12.30u Sociaal Beraad, de Eshof 
do.8 okt.20.00u Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 65  
do.8 okt. 20.00u Moderamen, de Eshof 
do. 8 okt. 20.00u Regiovergadering V&T-commissies, 
Nijkerk 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl zijn de 
kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks of 
als archiefopname. 
 

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

