
 
Zondag 5 juni 2016 

 Tweede na Trinitatis 
 

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 (= openingslied): “De 
vreugde voert ons naar dit huis”: lied 280, 
1+2+3+4; de cantorij zingt vers 2, allen de 
overige verzen. 
 allen gaan zitten 
Inleiding 
 
Smeekgebed: “– en vele duizenden, ontheemd”: 
lied 997 – vers 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen 
 
… gebedsstilte … 
 
Gloria: “Geprezen zij God”: lied 150a  
1 en 3 allen, 2 cantorij 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; hierna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 12,1-16 
 
Lied: “Maar kort is het uur van de duisternis” 
(‘naar psalm 30’ van Margryt Poortstra en Bram 
Stellingwerf)  

antifoon (cantorij): 
Maar kort is het uur van de duisternis, 

een leven lang duurt zijn liefde. 
 

Zo wanhopig ben ik geweest. 
Nacht was het om me heen en nergens 
een spleetje licht. Zo moet dood zijn, 

heb ik gedacht, zo van iedereen verlaten. 
 

Nooit had ik gedacht dat het zover 
zou komen. Ik heb mezelf altijd 

goed kunnen redden. 
 

Toen was ik U plotseling even kwijt, 
en het was alsof ik in een donker 

gat was gevallen. 
 

antifoon (allen) 
 

Ik weet, Gij wilt mij laten leven. 
Wat hebt U aan mij als ik voor dood 

blijf liggen. Niets komt uit mijn handen, 
voor niemand klopt mijn hart meer. 

 
Maar goed dat Gij licht 

hebt geschapen, dag, dat er morgen is. 
 

Waar ik met zware voeten ging 
zal ik dansend mijn wegen gaan. 

 
antifoon (allen) 

 
Evangelielezing: Lukas 7,11-17 
 
Lied: “Hij ging van stad tot stad”: lied 391  
vers 1 en 4 cantorij, 2 vrouwen, 3 mannen; de 
twee regels van het refrein zingen steeds allen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Die mij getrokken uit de schoot” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld 
Liedboek p. 178-179) 
 
 gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen: 
acclamatie: “Kom, hoor ons verlangen” 
 
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: “Tijd van vloek en tijd van zegen”: lied 
845; vers 1 cantorij, 2 en 3 allen staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: “Dat je de weg mag gaan” 
(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
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Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Eshofcantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Herman Julsing, José v. Dasselaar 
Diaken: Max de Vries 
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Kinderdienst: Mariska du Crocq 
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Koster: Aalt van de Pol 
Koffiedienst: Joke van de Pol, Tineke van der Veen 
Geluidsdienst: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat.    
De tweede collecte is voor het jeugd- en jongerenwerk. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte: Hulp aan slachtoffers van 
seksueel geweld 
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van 
seksueel geweld. De meeste daders worden nooit 
opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het 
toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt 
toeroepen. De organisatie biedt slachtoffers 
psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt 
de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Met de 
collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 
slachtoffers opvangen en begeleiden. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Geesje Knol-Huizing 
(Vijverpad 8): op woensdag 8 juni zal zij haar 93ste 
levensjaar voltooien. We feliciteren haar van harte! 
 
Kaart 
We sturen vanmorgen een kaart naar Odin van den 
Heuvel (Klaprooslaan 36). Hij is afgelopen maandag 
geopereerd aan zijn rechterwijsvinger, waarvan een 
scharnier moest worden vastgezet. Een dagopname met 
een lange revalidatieperiode. We wensen hem 
voorspoedig herstel toe. 
 
Brunchdienst op 3 juli a.s.  
Op 3 juli vieren we een ‘brunchdienst’ die begint met 
inloop om 10.30 uur: we drinken dan 
koffie/thee/limonade. Om 11.00 uur zal de (korte) 
kerkdienst beginnen die uitloopt op de brunch. Ieder die 
komt, wordt gevraagd daarvoor iets te eten mee te 
nemen; drinken verzorgt de voorbereidingsgroep. 
Zo delen we 'brood en wijn' op de wijze zoals de 
allereerste christengemeenten dat deden.  
Na de brunch, van 12.00 tot 13.00 uur, is er een 
programma in verschillende deelgroepen waarin muziek 
centraal staat. Om 13.00 uur eindigt de ochtend.  
Meer informatie komt in de Rondom van juni. 
 
Agenda 
ma. 6 juni 20.00u Overleg zondag 3 juli, Nassaulaan 64 
di. 7 juni 19.30u Overleg moderamina Dorpskerk & 
Eshof, Rehoboth 
wo. 8 juni 20.00u College van Kerkrentmeesters, de 
Eshof 
do. 9 juni 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
vr. 10 juni 9.30u vergadering ZWO, de Eshof 
 
Musicalgroep Hoevelaken zoekt deelnemers voor 
Anatevka  

 
 
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/

