
 
Zondag 2 oktober 2016 

 derde van de herfst; 
Israëlzondag 

 
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: “Stad van mijn hart” = Psalm 122 
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernhard Huijbers; 
Liturgische Gezangen 218)  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 

met    (lied 367d; m. Jan Pasveer) 

 
 
Gloria: “Geprezen zij God”: lied 150a; 1 en 3 
allen, 2 cantorij 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 

licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Vorige week hoorden we hoe Jakob in een droom 
een grote belofte van God hoort: over 
nakomelingen en bescherming. Op zijn beurt 
belooft Jakob God zijn trouw. 
 
Lezing uit de Tora: Genesis 29,1-20 
 
Lied: “Jij geeft me de muziek…” 
(t. Roel Bosch, m. Orlando Gibbons) 
 

 

Vervolg lezing uit de Tora: Genesis 29,21-30 
 
Lied: vers 2 en 10 van “Jij geeft me de muziek…”  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Hoog als de hemel de liefde”: lied 790 
(t. M. de Bruijne, t. Thea Riesebos) 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen (lied 331) 
 
Tafelgebed 
vg De Heer zal bij u zijn! 

allen De Heer zal u bewaren!  
vg Verheft uw hart.  
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
vg Laten wij danken de Levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
vg Eeuwige God, 
die uw zon doet opgaan en uw regen zendt 
over mensen kwaad en goed: 
gezegend om uw Naam ‘Ik zal er zijn’ 
Gij die voor ons en met ons zijt 
zolang wij zijn voor mensen en met mensen. 
 
Gezegend Gij, dit uur van ons leven, 
deze dag die U ons geeft 
om allen die U kennen en eren 
al doende gerechtigheid. 
Wij huldigen uw naam 
en aan bidden U met de woorden: (lied 404a) 
 
Gezegend Gij, eeuwige God, 

Omwille van Jezus Messias, uw dienstknecht, 
die Gij geroepen en gezonden hebt 
om ons te dienen en te verlichten, 
om aan armen uw koninkrijk te brengen, 
om aan gevangenen verlossing te melden, 
om voor ons allen en voorgoed 
het evenbeeld te zijn van de gestalte 
van uw mildheid en uw trouw. 
 
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens 
die alles heeft volbracht wat menselijk is, 
ons leven, onze dood – 
die zich met hart en ziel 
gegeven heeft aan deze wereld. 
 
In de nacht waarin hij werd overgeleverd 
heeft hij brood in zijn handen genomen 
U dank gezegd, het brood gebroken 
en het aan zijn vrienden uitgedeeld 



met de woorden: 

Neem en eet 
dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doe dit tot mijn gedachtenis. 
 
Zo nam hij ook de beker, 
sprak een dankgebed uit en zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Telkens als jullie deze beker drinken 
zullen jullie het doen tot mijn gedachtenis. 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij zijn dood en leven 
totdat hij komt. 
 
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. 

 
Terwijl het brood gebroken en de wijn 
ingeschonken wordt zingen wij “Zend, Heer, uw 
adem” (t. Charles Wesley, vert. Gert Landman, 
m. Isaac Smith; Wij delen in uw leven, 6) 
 
We delen brood en wijn. Bij de paaskaars wordt 
het brood uitgedeeld, bij het orgel de wijn. De 
beker van Lieke is gevuld met druivensap. 
 
Aan het einde van de maaltijd zingt de cantorij 
psalm 121, 1+3+5 van Pieter Hellendaal (met de 
oorspronkelijke Engelse tekst): 
 

1. To Sion’s hill I lift my eyes, 

    From thence expecting aid; 
    From Sion’s hill, and Sion’s God, 
    Who heav’n and earth has made. 
 
3. Shelter'd beneath th'Almighty's wings  
    Thou shalt securely rest,  
    Where neither sun nor moon shall thee  
    By day or night molest.  
 
5. At home, abroad, in peace, in war,  
    Thy God shall thee defend;  
    Conduct thee through life's pilgrimage,  
    Safe to thy journey's end. 

 
Slotlied: “Laat de woorden…”: lied 422 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 

allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk en Israël; de tweede 
collecte is voor de Eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte: Israëlzondag - Kerk en Israël: 
Terug naar de bron 
Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk 
bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels 
in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk 
verbonden met Israël. We collecteren voor het werk 
van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse 
Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het 
gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en 
geeft financiële steun aan projecten in Nederland en 
Israël. Ook wordt het magazine “Kerk en Israël - 
Onderweg” uitgegeven. In Israël steunt de 
Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke 
gemeenschap die gericht is op de dialoog tussen 
christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van 
de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk 
voortzetten. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Anneke de Booy 
(Lindenhof 6). Zij is donderdag opgenomen in het UMC 
en heeft vrijdag een hersteloperatie ondergaan. Wij 
wensen haar van harte beterschap.    
 
Kaart 
Vanmorgen tekenen wij twee kaarten. De eerste is 
voor Margreet de Wilde-Bosman (Boekweitveld 42) en 
de tweede kaart gaat naar Ad van Zadelhoff (Frans 
Tromplaan 47). Zowel Margreet als Ad zijn niet meer 
in staat om naar de Eshof te komen. Ad volgt trouw de 
kerkdiensten thuis. Met de kaart laten we beiden 
merken dat wij hen niet vergeten. 
 
Basiscatechese 
Tijdens deze kerkdienst zitten de basiscatechisanten in 
de kerk met een aantal kijk- en luisteropdrachten. 
 
5 oktober thema-avond in Barneveld  
Voor mensen die ‘anders zijn’ door een psychiatrische 
ziekte of aandoening, mensen in kwetsbare posities, is 
meedoen en meewerken in kerk en samenleving niet 
vanzelfsprekend.  
Een verwelkomende samenleving biedt mensen de 
ruimte om anders te zijn en stelt zich open voor 



mensen met een beperking. Dat gaat niet zomaar 
vanzelf. In kerken en andere levensbeschouwelijke 
groepen is nog vaak onbegrip en stigmatisering. Dit 
kan leiden tot misverstanden, uitsluiting en 
discriminatie. Begrip, kennis en inzicht in dat ‘anders 
zijn’ is zinvol en een voorwaarde voor samenleven en 
geloven. Hiervoor is deze avond bedoeld. 
Plaats: Immanuëlkerk, Achterdorpstraat 5, Barneveld.  
Datum: 5 oktober 2016 Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Aanmelden: steunpuntnoord@protestantsekerk.nl 
 
Vorming & Toerusting 
De avond van 11 oktober, “Zelf zonne-energie 
opwekken” gaat helaas niet door. U kunt zich wel 
opgeven en krijgt dan te zijner tijd informatie over de 
nieuwe datum toegestuurd. Meer informatie vindt u in 
de brochure van vorming en toerusting. 
 
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  
 
Zondag 9 oktober 
Op zondag 9 oktober zal niet Ellie Boot, maar ds 
Gerard Rosbergen voorgaan. 
 
Agenda 
ma. 3 okt. 20.00 u Repetitie Anatevka, de Eshof 
ma. 3 okt. 20.00u Wijkteam 9, Veenslagenweg 53 
di. 4 okt. 20.00u Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 65 
di. 4 okt. 20.00u Evaluatie startzondag, de Eshof 
wo. 5 okt. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 5 okt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 5 okt. 20.00u College van Kerkrentmeesters, de 
Eshof 
do. 6 okt. 20.00u Regiovergadering V&T-commissies, 
Harderwijk 
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