
 
Zondag 16 oktober 2016 

 vijfde van de herfst 
 

Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
 
Lied:  Geroepen om te Zingen 15: 1(melodie lied 
276)  
 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen.  
 

vg Onze hulp komt van God 
 Met Hem is het allemaal pas goed begonnen: 
allen Hemel en aarde 
 licht in het donker 
 tijd en ruimte 
 mensen die op adem komen.  
vg Hij heeft ons zijn woord gegeven: 

allen Als we op weg gaan door het leven 
 gaat Hij met ons mee. Amen 
 
                                             allen gaan zitten 
 
Lied “ De wereld is van Hem vervuld” 
lied: 825: 1 en 4 

 
Ruimte voor mijzelf…Hier is de grens.  
 
We luisteren naar ‘Dit is de grens’ uit de 
musical ‘Grenzeloos’.  
1. 
Stel je eens voor dat lang geleden  
heel de wereld nog geen grenzen had 
En alle mensen samen deden,  
niemand die veel of weinig geld bezat 
Maar dat is nu anders want zelfs ieder mens  
is op zoek naar de grens 
Refrein: 
Dit is de grens     
Dit is de grens, echt waar 

Dit is de grens   
Kijk naar die slagboom daar 
Dit is de grens    
Dit is de grens, echt waar 
Want het staat daar 
 
2. 

Dit is de grens, hij is gesloten. 
Is dit de grens, wie heeft je dat verteld? 
Zomaar ineens teruggefloten. 
Dit is de grens, want kijk het staat vermeld! 
 

Wie spreekt nu de waarheid?  

Dat weet toch geen mens. 
Wie bepaalt nu de grens? 
Refrein 
 
Omdat daar iets ligt, mag je daar niet meer lopen 
Ja, de grens die is dicht en die moet nu eerst open  
Ja, dat is toch een voldongen feit 

Wanneer raken we die grens ooit kwijt? 
Dit is de grens! Is dit de grens? (2x) 
Dit is de grens! Is dit de grens voor ons? 
Is dit de grens? Dit is de grens! (2x) 

Is dit de grens? Dit is de grens voor ons! 
Refrein 
 
Gebed om vergeving en nieuwe moed. 
Besloten met  (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
God geeft kaders 
 
Lied: “ Eén is de Heer….er is geen god die zo 
bevrijdt” Lied: 310: 1 t/m 5 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed  
 
‘Je gaat te ver!’ 
 
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de 
kinderdienst.  
 
Lezing uit het Eerste Testament: 
Genesis 31: 1 t/m 3; 22 t/m 24; 43 t/m 55 (= 
32:1)  
 
Lied uit Liederen ter bemoediging 46: 2 en 3 
(melodie lied 910)  
 
Als mensen willen nemen  
steeds groter en steeds meer,   
dan worden vrienden vreemden   
daalt haat op aarde neer.    
Maar als wij leren horen    
naar wat Gods woord ons vroeg,   
dan is voor alle mensen    

de aarde groot genoeg.    
 
Laat onze oren horen, 
laat onze ogen zien: 
Het goeds waarvan wij dromen,  
het is er al misschien. 
Als wij aan vrede werken 
met hand en hart en mond, 
dan zul je dat gaan merken 
de hele wereld rond. 
 



Lezing uit ‘God heeft een droom’ van Desmond 

Tutu, blz. 62,63 
God vraagt ons Zijn partners te worden bij het 
creëren van een nieuw soort samenleving waar 
ieder mensenleven telt; waar mensen belangrijker 
zijn dan materiele zaken, belangrijker dan bezit; 
waar een mensenleven niet alleen wordt 
gerespecteerd maar mensen ook op eerbied en 

bewondering kunnen rekenen; waar mensen zich 
veilig voelen. … 
Vanuit christelijk perspectief gezien, heeft God 
onze menselijke natuur. 
Onze God zei: ‘Wat je de minsten onder dezen 
hebt aangedaan, Mijn broeders, dat heb je Mij 
aangedaan.’ Je hoeft niet op zoek te gaan  naar 
God, je hoeft niet te zeggen: Waar is God?’ De 
mensen om je heen, zij zijn God.  
 
Lied uit Liederen ter bemoediging 32: 4 en 5 
(melodie:Lied 801)  
Tegen onrecht, tegen honger,  
tegen grootspraak, valse schijn,   
vieren wij de hoop op morgen,  

vragen wij: ‘Zult U er zijn?’   
 
In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: ‘U zult er zijn.’ 
 

Overdenking 
 

 

 
Lied:”Samen op de aarde…. voor een oud gemis” 
Lied: 993: 1 t/m 6 
 
 

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: Liederen ter bemoediging 19: 1 en 3 
(Melodie: Beethoven ‘Ode an die Freude’) 
 staande 
Geef ons dat wij durven leven   
dat er toekomst kan bestaan,   
dat wij dromen verder geven   

dat er wegen opengaan  
dwars door grenzen en patronen,   
boven feiten en verstand,   
boven al het doodgewone   
uit naar een nieuw toekomstland.  
   
Al wie sterk is zal zijn krachten 
lenen aan een zwakkeling, 
al wie slim is zal gedachten 
schenken aan een nieuw begin. 
En elk voetstuk zal verdwijnen, 
zal gaan dienen als een tree 
voor de armen en de kleinen 
want zij tellen voortaan mee. 
 

Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 

_________________________ 
 
Zondagsbrief 16 oktober 2016  

 

Voorganger: Ds Mieke Groen (de Glind) 
Organist: Hein Hof 
Ouderlingen: Ellen van der Linden, José van 
Dasselaar  
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Pim van Tent 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Welkomstdienst: Celine Jumelet   
Kinderdienst: Maarten Kneppers 
Oppas: Hester Beukers, Ina van os 
Koster: André Lekkerkerker  
Koffiedienst: Annie Hanse, Nel Stoffelsen 
Geluidsdienst: Jan Vogel  



 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat  
De tweede collecte is voor het pastoraat 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 

Bij de eerste collecte  
Verbeteren voedselproductie in afgelegen 
bergdorpen Nepal   

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking 
moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie 
ICFON werkt samen met  dorps-bewoners aan het 
verbeteren van de levens- omstandigheden.                                                                                           
Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen 
bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun 
opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op 
de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een geit  
of buffel om melk te produceren of om in te zetten als 
ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt een gezin een 
geit en een training in de verzorging,  
voor € 400,- krijgt een gezin een buffel. Daarnaast 
ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen die in april 
2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om 
hun dagelijks leven weer op te pakken. Van harte 

aanbevolen!                               
                              
Bloemen                                    
De bloemen gaan vandaag naar Jan van de 

Rovaart, Kyftenbeltlaan 30. Op 19 oktober wordt 
hij 77 jaar en met de bloemen willen wij hem van 
harte feliciteren. 
 
De kaart. 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Agnes 
Burema-Bouwmeester, Veenlanden 133. Zij heeft 
maandag een buikoperatie ondergaan en mocht 
woensdagmiddag weer naar huis. Via deze kaart 
wensen we haar een spoedig herstel. 
 
 
Grote schoonmaak  
Vrijdag 28 oktober zullen de vloeren van de Eshof 
weer eens grondig worden gereinigd. Ook willen we 
graag alle stoelen een goede schoonmaakbeurt 
geven. Hiervoor hebben we wat extra mensen 
nodig. Ook moeten naderhand alle stoelen, de 
preekstoel en de liturgietafel weer op hun plaats 
worden gezet.  
Wie doet mee met deze gezellige klus…? Geef je op 
bij Gosse van Dijk, dijk5210@planet.nl of 0342 

461270.  
 
Vorming & Toerusting  

De avond van 25 oktober, “Vijfhonderd jaar 

Reformatie en Boekdrukkunst”  kan helaas niet 

doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. 

Tip: Jan Greven geeft een lezing over "Wat is     
geloven?" op dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 
uur in de Goede Herderkerk in Nijkerk 
georganiseerd door Vorming en Toerusting Nijkerk.  
 
Zondag 23 oktober a.s.                                             

Op 23 oktober gaat ds. Willemijn van Dijk-Heij uit 
Leidschendam voor in de Eshof. 

Films over ouderdom  
Inloop vanaf 9.30 uur, kijken 10.00 uur, samen 

lunchen,  
Nabespreking tot ong. 14.30 uur. Kosten € 15,- 
incl. lunch.  
Plaats en opgave: Bergkerk tel. 033- 4617917    
ds. René Rosmolen                                            
31 oktober:  
45 years Hoe het verleden doorspeelt in het 
heden van een huwelijk                                      

7 november:  
Iris Indringend portret over het leven en ziekte 
van Iris Murdoch                                   
14 november:  
Youth Terugblik van twee kunstenaars op hun 
leven met ingrijpende gevolgen 
 
Agenda 
di.  18 okt. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 19 okt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 20 okt. 20.00u Diaconie, de Eshof 

 
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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