
 
Zondag 7 februari 2016 

 vijfde van 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:’U loof ik, Heer, met hart en ziel’  
Lied 138:1,4 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
Gloria:’Zing van de Vader die in den beginne’  
Lied 304 
 

 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: Jesaja 6: 1-8 

 
Lied: ‘Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister’ 
Lied 405:3,4 
 
Evangelielezing: Lucas 5: 1-11 + Lucas 7: 16 
 
Lied of acclamatie:’Kom, Geest van God’ 
Lied 333 
 
 
 
 

Uitleg en verkondiging 

 
muziek 
Lied:’Roept God een mens tot leven’  
Lied 346 
    

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Wij bidden U’  Lied 367h 
 
 
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:’Door de wereld gaat een woord’  
Lied 802:1,4,5,6 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

inleiding op de zegen: 

In ons hart en in ons huis 
de zegen van God. 
In ons komen en in ons gaan 
de vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
de liefde van God. 
Bij het einde, nieuw begin 
de armen van God om ons te ontvangen, 
thuis te brengen.  
(Liedboek p. 1317) 
 
zegen 

 
allen (431b) 
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Voorganger: ds Roel Bosch 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Martie Doppenberg, Diana 
Kneppers-Doornekamp  
Diaken: Henry Westein 
Zondagskind: Wester Schuiteman 
Lector: Ans Baas 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar, Jantine 
Schuiteman 
Oppas: Hester Beukers, Levi Boswijk 
Koster: Aalt van de Pol  
Koffiedienst: Dinie Beitler, Tonny van 
Rootselaar 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Missionair werk PKN 
De tweede collecte is voor de Eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 

Bij de eerste collecte 
Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe 
kerk in Den Haag 
Centraal staat de pioniersplek MarcusConnect, 
onderdeel van de Marcuskerk in de Haagse 
multiculturele wijk Moerwijk. Met de pioniersplek 
MarcusConnect wil deze kerk van betekenis zijn 
voor de wijk. Bettelies Westerbeek is als pionier 
aan MarcusConnect verbonden. Zij en haar team 
hebben gezocht naar manieren om aansluiting te 
vinden met de wereld om de Marcuskerk. Een 
van de pijlers is het bevorderen van de sociale 
contacten in de wijk en het bestrijden van de 
eenzaamheid. Via onder meer een buurttuin, een 
bijbelstudiegroep en andere activiteiten raken 
steeds meer mensen betrokken bij 
MarcusConnect. Met de opbrengst van de collecte 
draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken 
voor de wijk waarin ze staan. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn vandaag voor Ellie Boot 

(Julianalaan 55). Zij is 29 januari geopereerd. 
Wij wensen haar van harte beterschap en rust 
die nodig is om aan te sterken. 
De tweede bos bloemen gaat naar Annemieke en   
René Huurdeman (Venslag 5) om te laten 
merken dat we meeleven in deze hectische tijd.    
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Anneke de 
Booy (Lindenhof 6) Zij is vrijdag j.l. geopereerd 
en wij wensen haar een voorspoedig herstel.  
De tweede kaart is voor Roel Burema  
Roel verblijft in het hospice in Nijkerk, omdat 
hem daar de permanente zorg geboden kan 

worden die nodig is. Hij ontvangt deze kaart als 
teken van verbondenheid.  
 
 
 
 

 

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.  
 
Wat is geloven? Dinsdag 9 februari 20.00 uur 

Wat zeggen we eigenlijk als we zeggen dat we 
geloven? En wat ontkennen we als we zeggen 
niet of niet meer te geloven? Twee vragen die 
makkelijk te beantwoorden lijken. Tot je dat 
probeert. Want wat is geloven? Een voor waar 
houden van een aantal uitspraken over God, de 
wereld en onszelf? 
Of heeft geloof te maken met mystiek, met het 
onzegbare? Voel je het sterkst wat je gelooft in 
de stilte? Of juist als er iets gezegd wordt dat je 
raakt? Is geloof iets voor voorspoed en geluk? Of 
juist iets voor tegenslag en pech? En als je zegt 

dat je niet gelooft, wat zeg je dan? Heb je het 
dan over het geloof van je jeugd dat je achter je 
gelaten hebt? Heb je een andere, veel 
persoonlijker vorm van geloof gevonden? Of 
geloof je hartstochtelijk in betekenisloosheid en 
ben je daarom zo’n fervent aanhanger van 
Darwin geworden? Vragen, vragen. genoeg om 
over door te praten.  
Dat doorpraten gebeurt op 90 februari in de 
Eshof met ds Jan Greven en begint om 20.00 uur 
U bent van harte welkom 
 
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     

 
Agenda 
Ma. 8 feb. 20.00u Informatieavond reis naar 
Georgië en Armenië, Pauluscentrum 

di. 9 feb.20.00u Wat is geloven?  De Eshof  
wo.10 feb. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof                 
wo.10 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 11 feb.20.00u Voorbereidingsavond 
‘Weekend bij de Norbertijnen in Heeswijk’, de 
Eshof  
 

 
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/


 

 



 

 

  

61 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, 

gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn 
mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden 
serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het 
gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en 
twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, 
heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel 
de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide 
roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de 
tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: 
‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met 
onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat 
onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de 
koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 
6 Toen nam een van de serafs met een tang een 
gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij 
af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je 
lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer 
zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ 
Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 
 

 

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van 
Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om 
naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee 
boten aan de oever van het meer liggen; de vissers 
waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te 
spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon 
was, en vroeg hem een eindje van het land weg te 
varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit 
de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij 
tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten 
uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de 
hele nacht hebben we ons ingespannen en niets 
gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten 
uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er 
zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden 
te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de 
andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat 
dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten 
met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon 
Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en 
zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem 
waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen 
hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de 
zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. 
Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je 
mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land 
hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. 

 
16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met 
de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ 
en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 


