
 
 Zondag 10 januari 2016 
 Eerste na 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: “Wij van de aarde” (t. Willem 
Barnard, m. ‘Schönster Herr Jesu”; Oud-Katholiek 
Gezangboek 605) 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
Gloria: “Juich voor de koning van de Joden”: lied 
526, 1 en 2 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Deuteronomium 8,1-3 
 
Lied: “Ik klem mij vast…”: psalm 119,12 
 
Evangelielezing: Lucas 3,21-22 en 4,1-13 
 
Lied: “Een mens te zijn op aarde”: lied 538, 2+3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Beveel gerust uw wegen”: lied 904,1  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 

 

Voorbeden, begonnen en besloten met 
(t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 

 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: “Roept God een mens tot leven” (t. Huub 
Oosterhuis = lied 346, m. Frits Mehrtens) staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 

opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 

De eerste collecte is voor de eigen diaconie; 

de tweede collecte is voor de eredienst. 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  

doos voor Moldavië.   

 

Bij de eerste collecte 

Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; voor 

mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk hebben. 

Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms zelfs hard 

nodig. 

 

Bloemen 

De bloemen gaan vandaag als attentie naar Rut en Jo 

Timmerman-Doornekamp (Weldammerlaan 4). 

 

Kaart 

Vandaag tekenen wij een kaart met een hartelijke groet 

voor Frederica de Gier-Noort (Prikkebeenhof 1). Ze is op 

hoge leeftijd en kan niet meer goed uit de voeten. 

 

Wat zingen we? 

Zingen, zei Augustinus, is dubbel bidden. 

Aansluitend aan de oecumenische viering op zondag 17 

januari 2016 leiden onze musici ons weer door een rijk 

liederenland. We zullen met name liederen zingen die in de 

daaropvolgende maanden in de kerkdiensten gezongen 

gaan worden. Maar ook andere, mooie liederen. 

 

Duurzaam = dat je lang meegaat – energie – 

maandag 25 januari, 20.00 uur, de Eshof 

Een avond over windenergie en zonne-energie en over wat 

we zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Inleider is 

Danny Steenhorst, mede-initiatiefnemer van ‘De 

Windvogel’, een coöperatie en producent van duurzame 

energie. 

 

Agenda 

di. 12 jan. 20.00u Brede Pastorale Raad, de Eshof 

wo.13 jan. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof                 

wo.13 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 

wo.13 jan. 20.00u Diaconie  

zo. 17 jan. 11.30u ‘Wat zingen we?’ De Eshof  

 


