
 

 
Zondag 3 januari 2016 

 Epifanie  

 
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: ‘Wie in de schaduw Gods mag 
wonen’, Lied 91a vers 1,2 
(t. Jan Duin m. Antoine Oomen) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
Gloria:’Zing voor de Heer op nieuwe wijze’,  
Lied 96 vers 1,5,6 (t. J.W. Schulte Nordholt en 

Jan Wit. m. Geneve 1562) 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 

 
Eerste lezing: Matteüs 2:1-12 
 
Lied: ‘Als een ster in lichte luister’, Lied 501 
(t. Sytze de Vries m. Willem Vogel) 
 
Tweede lezing: Matteüs 2:13-23 
 
Lied of acclamatie: ‘Geen duister zal je 
overvallen’, Lied 91a vers 3 
 
 

 

Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Gij hebt, O God, dit broze bestaan gewild’, 
Lied 920 (t. Ad den Besten m. IWVL) 
 

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. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 

 
 
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:’Gij hebt, o Vader van het leven’,  
Lied 823 vers 1,2,4  staande 
(t.Jan Wit m. Duitsland/Evangelische Gezangem 1806)  
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Diaken: Quirina Schipper 
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Collecten 
Missionair werk PKN, Jeugd- en jongerenwerk  
 
Bij de eerste collecte 
De ‘kerk op wielen’ is een belangrijk uithangbord 
voor ons, vertelt Pieter ter Veen, motor achter  
de pioniersplek ‘De Schone Poort’ in de wijk 

Almere Poort. “We zetten deze in bij activiteiten 
in de wijk, zoals de paasmarkt en de Vrijmarkt 
op Koningsdag. In de bus kunnen kinderen 
luisteren naar Bijbelverhalen en zingen, buiten 
de bus kan geknutseld worden. En via de 
kinderen komen we in contact met hun ouders.  
We krijgen signalen dat we ertoe doen in deze 
wijk zonder kerk, maar met veel financiële 
stress, huiselijk geweld en echtscheidingen.    
Het is boeiend om zo bezig te zijn. Het 
confronteert je met de vraag wat het Evangelie 
betekent voor jezelf en voor de wereld om je 
heen. We zijn kerk midden in de samenleving.” 
We vragen uw bijdrage voor het missionaire  

werk van de Protestantse Kerk, voor de 
pioniersplek in Almere en voor andere 
pioniersplekken. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag als attentie naar 
Florance Sloesarwij (Reigerlaan 36) 
 

Kaarten 
Wij tekenen vanmorgen drie kaarten: 
De eerste is voor Jan van Putten (Elzenlaan 40) 
Bij Jan is kerstavond zijn galblaas verwijderd. 
Wij wensen hem van harte beterschap. 
 
De tweede kaart is voor Rie Bloklander 

(Lindenhof20) en de derde kaart is voor Ad van 
Zadelhoff (Frans Tromplaan 47) 
Rie en Ad luisteren heel trouw naar de 
uizendingen van de kerkdiensten en kunnen zelf 
niet naar de kerkdienst komen. Met de kaart 
wensen we hen alle goeds voor het nieuwe jaar.    
 

 
 
 
 
 

 

Nieuwjaarsbegroeting na deze dienst  
Aansluitend aan deze dienst bent u van harte 
uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaars-
begroeting: na de koffie worden er aperitieven 
en hapjes geserveerd en kunnen we elkaar het 
beste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Cursus: Ouders en Pubers in de knel 
Doelgroep: Ouders van gezinnen waarbij de 
relatie tussen ouder en kind is vastgelopen of 
dreigt vast te lopen. 
Uitgangspunt:Wij gaan ervan uit dat iedereen 
kan opvoeden, maar dat er problemen ontstaan 
bij oplopende stress. 

Doel: Ouders worden bewust dat zij een 
krachtige positie kunnen innemen ten opzichte 
van het gedrag van hun kind, dat zij 
geweldspiralen kunnen stoppen en dat zij 
contactherstel in gang kunnen zetten. 

Wanneer is de cursus?  
Op 5 dinsdag avonden van 19.30 tot 21.00 uur  
Serie 1 – 12 en 26 januari, 9 februari,  1 en 15 maart  
Plaats Dorpskerk Hoevelaken  
Serie 2 – 19 januari, 2 en 16 februari, 8 en, 22 maart  

Plaats: Nijkerk  
Voor meer informatie:  http://www.treidybosch.nl/wp-

content/uploads/2015/12/Ouders-en-Pubers-in-de-
knel.pdf 

 
Kopij Rondom  
Inleverdatum van kopij het voor het januari/ 
februarinummer van Rondom is dinsdag 5 januari  
 
Agenda  
ma. 4 jan. 20.15u Instructie basiscatechese, de 
Eshof 
di. 5 jan.  9.00u ZWO, de Eshof 
di. 6 jan. 19.30u Liturgisch Werkoverleg, 
Clauslaan 16  
wo. 6 jan. 20.00u Cantorij, de Eshof 
wo. 6 jan. 20.00u Overleg doelgroepen, 
Nassaulaan 64 
do.7 jan. 20.00u Moderamen, de Eshof 

vr.8 jan. 10.00u Reiscommissie, Haverhoek 13 
 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl  
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
Iedereen een gelukkig en vooral 
gezond  Nieuwjaar toegewenst. 
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