
 
Zondag 11 september 2016 

 dertiende van de zomer  

 

We mogen geen muzieknotaties op de website 

zetten. Wie graag een liturgie wil ontvangen met 

muzieknotaties van liederen die niet in het 

Liedboek staan, kan een mail sturen aan 

predikantsassistent@gmail.com 

 

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 Goede God, 

 zie ons staan 

 hier aanwezig 

 op de drempel van uw huis, 

 stamelend en zoekend naar woorden: 

 uw mensen. 

allen Verwarm ons en doordring ons 

 met uw Geest 

 opdat wij elkaar zien 

 zoals wij zijn: 

 uw mensen. 

 Amen. 

 

Openingslied: “Dit huis is een huis…” (t. Margryt 

Poortstra, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 

 

 allen gaan zitten 

 

Smeekgebed (door Lien Vogel), aan het eind 

besloten met lied 299e: “Heer, ontferm U”  

 

Gloria: “Glorie, glorie aan God”: lied 299e 

(vervolg) 

 

 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: Exodus 32,7-14 

 

Antwoordlied: “O Heer die onze Vader zijt”: lied 

836, 1+4 

 

Evangelielezing: Lucas 15,1-10 

 

Acclamatie: “Altijd aanwezige” (t. Simone 

Huisman, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 

tweemaal 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Wat ons van hart tot hart verbindt” (t. 
Sytze de Vries, m. Frits Mehrtens; Jij, mijn adem 16) 
 

 

bevestiging van ambtsdragers, 

gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 

 

Geloofsbelijdenis (waarin Jan van de Kuilen en 

Henry Westein voorgaan)  staande 

 

vg Ik vertrouw op God,  

de God van Abraham en Sara,  

de God die vader is  

van ons allen.  

Die in het leven roept wat niet bestaat,  

die verdrukten opricht  

en ballingen thuisbrengt,  

die ons tot familie maakt.  

 

allen Ik vertrouw op Jezus,  

die gekomen is  

om te zoeken wat verloren was.  

Die heeft geluisterd en gesproken  

en ons geleerd heeft  

te luisteren en te spreken.  

 

vg Die ons gewezen heeft  

op wie onze zusters en broeders zijn.  

Die ons voorgegaan is  

in thuis zijn bij elkaar  

en vertrouwen op elkaar.  

 

allen Ik vertrouw op de Geest.  

Zij doet ons stromen en stralen.  

Zij spreekt alle talen,  

ook die zonder woorden.  

Zij overstroomt zelfs het laatste  

woord van de dood. Amen. 

(oecumenische studentengemeente Utrecht) 

 

Vraag aan de te bevestigen ambtsdrager 

Johannes Jan Willem Hofman, wil jij je werk als 

ouderling-scriba in deze gemeente verrichten 

met inzet van de gaven die je zijn gegeven, 

onder geheimhouding van hetgeen je in het 

verborgene wordt toevertrouwd, gehoorzaam 

aan Gods Woord en als getuige van zijn trouw? 

 

Antwoord van Jan Hofman 

 

Vraag aan de diakenen die een hernieuwde 

verbintenis aangaan 

Stoffelina Vogel-Fonken, Hendrik Westein en Jan 

van de Kuilen, willen jullie voor een nieuwe 

periode als diaken aan deze gemeente verbonden 

worden en jullie gelofte vernieuwen? 

 

Antwoord van Lien, Henry en Jan van de Kuilen 

 

Zegen 

Wees gezegend in jullie arbeid 



in Christus’ gemeente. 

Laat zijn Geest jullie leiden, 

zodat jullie je werk 

met liefde en vreugde kunnen doen. 

Bewaar je vertrouwen in Hem 

die jullie bewaart op al je wegen. 

allen Amen. 

allen gaan staan 

Vraag aan de gemeente 

vg Gemeente, wilt u Jan Hofman als 

ouderling en Lien Vogel, Henry Westein en 

Jan van de Kuilen als diaken bijstaan, hen 

omringen met uw meeleven en hen 

dragen met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”: 
lied 416, 1 en 2 

allen gaan zitten 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven. 

 

Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
 
Tafelgebed: “Wij danken U, Vader”: lied 402b 

(bew. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
vg Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
 die de beker neemt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
 ontvang Mij, en laat mijn liefde in je 

doordringen. 
 
Hierop volgen de gesproken voorbeden 

(uitgesproken samen met Jan Hofman), telkens 

besloten met: “U alle glorie, nu en altijd.” 

 

Stil gebed 
 
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. 
 

We delen brood en wijn terwijl we luisteren naar 

muziek; Mena zal het druivensap aanreiken. 

Tegen het einde van de maaltijd worden de 

kinderen uit de oppas opgehaald. 

 

Slotlied: “Hij die gesproken heeft…”: lied 362, 

1+2 staande 

 

Zegen 
 
Beaming van de zegen: vers 3 van lied 362 
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Collecten 

De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de 

tweede collecte is voor het pastoraat. 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  

doos voor Moldavië.  

 

Bij de eerste collecte  

Dit is een collecte voor mensen uit onze directe 

omgeving; voor mensen dichtbij, die het 

financieel moeilijk hebben. Als diaconie staan we 

hen zoveel we kunnen bij in de nood.  

 

Bloemen 

De bloemen gaan vandaag naar Jan Baas 

(Havikshorst 20): hij heeft afgelopen dinsdag 

een nieuwe knie gekregen. We wensen hem 

voorspoedig herstel toe. 

 

Kaart 

We tekenen vanmorgen een kaart voor Dieuwke 

Jansma-Hoogsteen. Ze woont in verzorgingshuis 

Arkemheen (Maximahof 83, 3862 JP Nijkerk) en 

wordt op 13 september 97 jaar. We groeten haar 

en feliciteren haar van harte! 

De tweede kaart is voor Rie Lensen-de Graaff (’t 

Viertel 33). Ze herstelt langzaam van haar (in 

februari) gebroken heup, maar is nog niet heel 

mobiel. We wensen haar goede moed toe. 

Als iemand een kaart/de kaarten weg wil 

brengen, kan hij/zij dat melden bij de 

dienstdoende diaken. 

 

Visitatie 

Op 13 september komen twee visitatoren ons 

bezoeken. Visitatie is een vorm van huisbezoek, 

waarbij afgevaardigden van de PKN graag van 

ons horen hoe het in de Eshofgemeente gaat. 

Voor gemeenteleden is er gelegenheid de 

visitatoren te spreken tussen 19.30 en 20.00 uur 

in De Eshof. 

 

Week van de Aandacht 

In de tweede helft van september valt ook dit 

jaar de Week van de Aandacht. In Nijkerk en 

Hoevelaken zijn verschillende activiteiten 

gepland. De eerste is een avond over 

dementievriendelijk Hoevelaken. Wat houdt dat 

in? Wat is ervoor nodig en wat kan mijn bijdrage 

zijn? 

Op woensdagavond 21 september bent u van 

17.30 tot 21.00 uur welkom in De Stoutenborgh. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 16 september bij 

Hermien Stouwdam, info@sigma-nijkerk.nl of 

033-2474830. Toegang (inclusief een eenvoudige 

maaltijd) is gratis. 

Zie voor meer informatie over deze Week van de 

Aandacht Rondom de Eshof van september. 

 

Oppas gezocht  

Tijdens de kerkdienst worden kinderen tussen 0 

en 4 jaar altijd opgevangen in de crècheruimte. 

Veel mensen werken aan die opvang mee, van 

tieners tot grootouders. Soms besluit iemand 

echter, vaak na jaren trouwe dienst, om ermee 

te stoppen. Daarom zijn we nu op zoek naar 

nieuwe oppassers. Ben je 12 jaar of ouder en wil 

je wel eens in de twee maanden kleine kinderen 

opvangen, geef je dan op! De coördinator van de 

oppas is Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-mail 

lborgdorff@telfortglasvezel.nl  

 

Agenda 

di. 13 sep. 19.30u Ontmoeting met de visitatoren 

voor gemeenteleden, De Eshof 

di. 13 sep. 20.00u Ontmoeting met de visitatoren 

voor de kerkenraad, De Eshof 

wo. 14 sep. 9.20u Overleg pastoraal 

medewerkers, Ridderspoor 12  

wo.14 sep. 20.00u Repetitie cantorij, De Eshof 

do. 15 sep. 19.30u Voorbereiding bezinningsdag 

kerkenraad, Julianalaan 53 

 

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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