
 

 
Zondag 28 februari 2016 

 derde van de veertig dagen     

 
 
        Woorden bij de symbolische schikking: 

  
Zoals een boom zijn takken uitstrekt 

de hoogte in, op zoek naar licht                    
zo zoek ik naar een glimp van boven 

_______________________________________ 
 
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. 
 
Gebed op de drempel (naar psalm 65) 
vg De stilte zingt U toe: 
 lof voor U, o God. 
allen Hoor ons gebed. 
 Verdrijf het kwaad 
 met uw aanwezigheid. 
vg Dat de weldaad van uw huis 
 ons vervult, 
 dat uw heil ons omringt. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Mijn ogen zijn gevestigd’  
Lied 25 a 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met: (J. Berthier; Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
Gebedsstilte, die overgaat in het 

Gebed van de zondag 
 
 
 
 

 

 
de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de brief aan de Hebreeën: 7, 15 - 28 
 
Lied: ’De Here God heeft tot mijn heer 
gesproken’  
Lied 110: 1, 2, 4 
 
Evangelielezing: Lucas 22, 66 - 71 
 

Acclamatie: ‘Gij zijt in glans verschenen’ 
Lied 543 : 1 t/m 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek en lied ‘Gij die ver voor ons uit’ 
Lied: 559 
  

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

 
 

Stil gebed; Onze Vader: lied 369b  
 
Slotlied:’U komt mij, lieve God’ 
Lied: 852  
      staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas opgehaald. 

 
Zegen 
 
allen (431b) 

 

  
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

Zondagsbrief 28 februari 2016  

Voorganger: ds Lydia van Ketel (Austerlitz) 
Organist: Hein Hof  
Fluit: Jolanda van Gent 
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Lenie van der 
Laan   
Diaken: Max de Vries 
Lector: Vera Lubbers  
Zondagskind: Levi Boswijk  
Welkomstdienst: Joke van der Klok 
Kinderdienst: Maarten Kneppers  
Oppas: Myriam Zandberg, Tim Floor 
Koster: Jaap van Ginkel 
Koffiedienst: Joke van de Pol, Ans Baas 
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen   
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40-dagen-
tijd 
De tweede collecte is voor onderhoud gebouw  

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Een lach op het gezicht van kinderen in 
Nederland 
Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. Zo zijn 
kinderen. Toch leven er veel kinderen in 
Nederland die niet zo zijn. Kinderen in 
asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze lopen rond 
met grote zorgen over hun ouders, over de 
toekomst en over het land waarvandaan ze zijn 
gevlucht. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor  
dat kinderen in Nederlandse AZC’s elke week   

een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen 
spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n plek is 
ook de kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn 
kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en 
werkloosheid voor grote problemen zorgen.       
In de Kinderwinkel kunnen ze even op adem 
komen. Vandaag geven we in de collecte aan  
Kerk in Actie, die deze projecten ondersteunt. 

Geeft u ook? 
 
Kaart 

Vanmorgen tekenen wij een kaart voor Margreet 
de Wilde – Bosman (Boekweitveld 42) Zij kan 
niet meer naar de kerk komen en daarom komt 
de kerk naar haar toe via deze kaart.  
 
Een tweede kaart gaat naar Ankie en Jac van 
Hoeijen en de moeder van Jac. (Clauslaan 16)  
Op 22 februari is de vader van Jac op 91 jarige 
leeftijd overleden. De familie van Hoeijen kwam 
regelmatig in de Eshof en het laatste jaar kregen 
zij de liturgie per mail en luisterden ze iedere 

zondag naar de dienst in de Eshof via internet. 
Met deze kaart willen wij ons medeleven laten 
blijken.  
 

 
 

 

 
 
 
Agenda 
ma.29 feb.20.00u Cursus basispastoraat,de 
Eshof 
di. 1 maart. 20.00u Wijkteam 6,  
Klaarenbeeksingel 65  
wo.2 maart. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
wo.3 maart 19.30u Studieavond Cantorij,de 
Eshof 
wo.3 maart 20.00u Inleiding op de  Matthäus 
Passion, Pauluscentrum  
vr. 4 maart t/m zo 6 maart Weekend bij de 

Norbertijnen in Heeswijk 
 

Inleiding op de Matthäus Passion 
De Matthäus Passion BWV 244 van Johann 
Sebastian Bach is een van ’s werelds 
belangrijkste ‘toonkunstwerken’. Ieder jaar trekt 
deze in de tijd voor Pasen volle kerken en 
concertzalen.  
Dirigent en Bach-zanger Bas Ramselaar zal 
tijdens de lezing aan de hand van 
muziekvoorbeelden nader verklaren waarom dit 
meesterwerk zo tijdloos is en hoe Bach als geen 
ander vóór of  
ná hem de kunst verstond om op zijn muzikale 
kleurenpalet werkelijk alle middelen uit de 

retorica aan te wenden en zodoende een 

ongeëvenaard kunstwerk schiep. In Bachs 
Matthäus wordt het lijdensevangelie in tekst en 
muziek als het grote bewijs van Jezus’ liefde naar 
voren gebracht met een overweldigende rijkdom 
aan zogenaamde ‘muzikale woordschildering’. 
Bachs interpretatie van het Passieverhaal wordt 
met mystieke beeldspraak in de aria’s, koren en 
koralen versterkt, zodat de nadruk op de 
persoonlijke gevoelens van iedere gelovige komt 
te liggen.  
Deze lezing is op  donderdag 3 maart a.s. in het 
Pauluscentrum en begint om 20.00 uur 
De avond wordt geleid door Bas Ramselaar 
 
Kerkdienst 6 maart a.s. 
Volgende week zondag gaat ds. Diederiek van 
Loo uit Amersfoort voor. 
 
Wij missen volgende week een paar 
gemeenteleden 
Volgend weekend zijn er 12 personen bij de 

Norbertijnen in Heeswijk te gast.    
Er was voor 10 personen gereserveerd, maar dat 
geeft gelukkig geen problemen in het klooster. 
  

 
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/


 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 


