
 
Zondag 31 januari 2016 

 vierde 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:  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
(Gloria: ) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament:  
 
Lied:  
 
Evangelielezing:  
 
Lied of acclamatie:  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied:  

 
hernieuwde verbintenis; 

gebeden en gaven 
 
Geloofsbelijdenis    staande 

 

vg Ik geloof 
 dat ik niet alleen sta, 
 waar ik ook leef. 
allen Ik geloof 
 dat mijn leven zin heeft, 
 waar ik ook ga. 
vg Ik geloof 
 dat er schuld en onschuld is, 
 macht en onmacht, 
 dood die voorbij gaat, 
 leven dat eeuwig is. 
allen Ik geloof 
 dat er Eén is, 
 die groter is dan ons hart - 

 God is zijn naam. 
vg Ik geloof 
 dat Hij liefheeft ten dode toe 
 door Jezus zijn Zoon, 
 onze bondgenoot. 
allen Ik geloof 
 dat Hij in ons midden is, 
 in kracht en in Geest. 

 Amen.    (Jan Duin) 
allen gaan zitten 

 
Vraag aan de ouderling die een hernieuwde 
verbintenis aangaat 
Johanna Theodora Wicherink-van der Herberg, 
wil jij je ambtstermijn verlengen en opnieuw als 
ouderling aan deze gemeente verbonden zijn? 
 
Antwoord van Hannah 
 
Zegen 
Wees gezegend in je arbeid; 
verkondig de grote daden Gods; 

ontferm je over alle levende ziel  
die God tot je zal zenden. 
Wees ontvankelijk voor alles  
wat in deze plaats gebeurt  
en bewaar de blijdschap die ons geschonken is 
voor het aangezicht van Hem,  
die jou bewaart op al je wegen,  
die niet laat varen de werken van zijn handen,  
in eeuwigheid. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Hannah als ouderling 

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

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: “Hij die ons in zijn dienstwerk heeft 
gewild”: lied 362,2 (t. Huub Oosterhuis, m. 
Bernard Huijbers) 

allen gaan zitten 
 

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: staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten: 
Eigen diaconie, de Cantorij 
 
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. 
 

De bloemen gaan naar Gré Oerlemans 
(Stoutenburgerlaan 4C) Zij is gisteren 75 jaar 
geworden en met de bloemen willen we haar van 
harte feliciteren. 
 

De kaart tekenen wij vanmorgen voor Wil de 
Meij (Lagebrinkerweg 9) Donderdag j.l. moest zij 

naar het ziekenhuis voor een hartkatheterisatie.  
Wij wensen haar veel sterkte na deze ingreep. 
 
 

Israëlcursus in Nijkerk 
Op dinsdag 16 februari spreken rabbijn 

Raphael Evers en dr. Henk Vreekamp in het 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk.       
Om 17.00 uur begint Raphael Evers met zijn 
lezing: de Tabernakel in het Jodendom, toen en 
nu. Daarna is er een pauze met soep en 
broodjes.  
De tweede lezing van dr. Henk Vreekamp begint 
om 19.30 uur en heeft als thema: de 
Tabernakel en de volken. Hij haakt in op de 
Bijbelstudie van rabbijn Evers. Wat kunnen 
christenen daarvan leren? De entree is € 10,00     
 
Kerkdienst 7 februari 
Volgende week zondag gaat ds. Roel Bosch uit 

Zeist voor.  
 
Visitatie voorlopig uitgesteld 
In de Rondom van januari/februari staat een 
artikel over de visitatie van twee visitatoren op 
15 februari. Onderdeel van dit bezoek is een 
gesprek met predikant, kerkenraad en 
gemeenteleden.  Als gevolg van de ziekte van 
Ellie is deze visitatie uitgesteld tot een nader te 
bepalen datum.  
 
Agenda  
di. 2 feb. 10.00u Wijkteam 5, v. Dedemlaan 9 
di. 2 feb. 10.00u OCG, Elzenlaan 40  
wo.3 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.4 feb. 20.00u Pastorale Raad, de Eshof 
ma.8 feb. 20.00u Informatieavond reis naar 
Georgië en Armenië, Pauluscentrum 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl  
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname 
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