
 
Zondag 24 april 2016 

 5e zondag van Pasen – Cantate 

 
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: “In de veelheid van geluiden”: lied 
283 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
Gloria: “Zing een nieuw lied voor God de Here”: 
psalm 98, 1 en 3 
 
 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: Job 1: 1-22 
 

Lied: “Een mens te zijn op aarde”: lied 538, 1 en 
2 
 
Evangelielezing: Lucas 4: 1-13 
 
Lied: “Een mens te zijn op aarde” vers 3 en 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Geen taal bij machte U te meten”: lied 850 
 

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: “Zing voor de Heer een nieuw gezang”: 
lied 655 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 

allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor missionair werk van de 
PKN,   

de tweede collecte is voor het onderhoud van het 
kerkgebouw. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
  
Bij de eerste collecte: Missionair werk PKN 
Ze begonnen vijf jaar geleden met z’n achten, nu 
vormen ze met zestig mensen een betrokken 
missionaire gemeenschap. ‘Vitamine G’ in 
Hilversum is één van de pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk. Het is een jonge 
geloofsgemeenschap die nadrukkelijk aansluiting 
zoekt bij de buurt en zich openstelt voor 
buitenstaanders. Belangrijk onderdeel van deze 
gemeenschap is de onderlinge verbondenheid 
buiten de diensten om. Ze willen in de buurt 
waar ze wonen iets van het leven met God laten 
zien. Pionier ds. Gerard Kansen is dankbaar voor 
wat  er allemaal gebeurt, en zegt: “Mensen 



bloeien   op, en eenzaamheid wordt doorbroken. 

Ik zie    dat God aan het werk is, en daar ben ik 
heel blij mee.” De Protestantse Kerk stimuleert 
het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt  
deze plek in Hilversum dan ook van harte. Met  
uw bijdrage helpt u deze en andere pioniers-
plekken om als kerk op een vernieuwende 
manier zichtbaar te zijn in de buurt. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage! 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Jan de Booy 
(Lindenhof 6). Hij was gisteren jarig en is 79 jaar 
geworden. 
 
Kaart 
Er zijn twee kaarten om te tekenen. Een ervan is 
bestemd voor Janny van de Veen (Veenlanden 
69), die afgelopen donderdag is geopereerd en 
een nieuwe heup heeft gekregen. De tweede 
kaart is voor Kees van Rietschoten (Ridderspoor 
12) die afgelopen dinsdag een blaasoperatie 
heeft ondergaan. We wensen beiden voorspoedig 

herstel toe. 
 
Rommelmarkt De Eshof 
Op zaterdag 21 mei zal de jaarlijkse 
rommelmarkt in de Eshof plaatsvinden. Tussen 
09:00 en 12:00 kunt u weer terecht bij ons voor 
de leukste koopjes en natuurlijk de heerlijke 
taarten.  
U kunt uw eigen spullen ook bij ons inleveren op 
19 mei en vrijdag 20 mei. Tussen 18:00 en 
20:00 zal de kerk worden ingericht. Wij nemen al 
uw spullen graag in ontvangst behalve witgoed, 
grote meubels en beeldbuizen. Er is een beperkte 
mogelijkheid om spullen eerder in te leveren of 
op te laten halen. Daarvoor kunt u contact 
opnemen met de organisatie.  
Wilt u als vrijwilliger helpen bij de rommelmarkt? 
Dan horen wij dat graag! 
Contact: rommelmarktdeeshof@gmail.com of 06-
27 74 67 24 Remco v.d. Burg 
 
Onder de vijgenboom: film over ouderdom  

25 april: PHILOMENA – een indringende 
zoektocht naar een verdwenen kind. 
Inloop vanaf 9.30 uur, kijken om 10.00 uur, 
samen lunchen, nabespreking tot ongeveer 14.30 
uur. Kosten € 15,- incl. lunch. Plaats en opgave: 
Bergkerk, tel. 033- 4617917  / ds. René 
Rosmolen 033-4801553 
 
Zondag 1 mei  
Volgende week zondag 1 mei zal drs Erik Idema 
uit Amersfoort voorgaan in de kerkdienst. 
 
Agenda 
ma. 25 april 10.26u station Hoevelaken: vertrek 
oecumenisch reisgezelschap naar Armenië en 
Georgië 
 
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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