
 

 
Zondag 13 november 2016 

 Negende van de herfst     

 
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: ”Dit is een morgen als ooit de 
eerste” 
Lied: 216: 1,2,3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
 
Gloria: “Eens, als de bazuinen klinken”            

Lied 769: 1, 4 en 5  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Schriftlezing: Lucas 20 vers 27 t/m 21 vers 4 
 

Ik ben (naam van bekende Nederlander). Ik vind 
dat ieder mens moet kunnen geloven wat hij of 
zij wil. Zelf geloof ik meer in het leven vóór de 

dood. Ik vertrouw op het vermogen en de 
creativiteit van mensen om zelf het maximale uit 
het leven te halen. Gelooft u ook meer in het 
leven voor de dood, word dan lid van het 
Humanistisch Verbond en geef ook die 
overtuiging een stem. 

 

Lied: “Het woord dat u ten leven riep” 
Lied 316: 1, 2 en 4  
 
Schriftlezing Handelingen 4: 1-4 en 23 : 6-10 
 
 

 

 
Lied: “Ik danste die morgen toen de schepping 
begon” Lied 839: 1,2,3,4  
 
Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus  
Vraag: Wat is uw enige troost, zowel in leven als 
in sterven? 
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel zowel in 
leven als in sterven niet mezelf toebehoor, maar 
het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland 
Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed 
voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit 
alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt 
met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van 

mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd 
kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn 
heil moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij 
ook door zijn heilige Geest van het eeuwige leven 
en maakt mij van harte bereid om voortaan voor 
Hem te leven. 
 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied:”Geest van hierboven” Lied 675: 1,2 
 

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,  

 
 

Slotlied: ”U zij de glorie”  
Lied 634: 1,2                                 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 

 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Solidaridad.    
De tweede collecte is voor Vorming en Toerusting 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
  
Bij de eerste collecte  
Volgens Solidaridad - vernieuwer in 
armoedebestrijding – is eerlijke en duurzame 
handel het beste middel om de levensstandaard 
van mensen in ontwikkelingslanden blijvend te 
verbeteren. Solidaridad werkt intensief samen 
met mensen in het Zuiden. Hun hoop op 
verandering vormt het uitgangspunt. Solidaridad 

steunt boeren en arbeiders bij hun streven naar 
een menswaardig bestaan. Met onze steun kan 
Solidaridad mensen daadwerkelijk helpen. 
 
De bloemen gaan vandaag als attentie naar Ina 
en Perry van Os, Akkersmaalshout 3 
 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Hein Jan 

Schuiteman (Veenslagenweg 178)  Hij is met zijn 
mountainbike ten val gekomen en heeft daarbij 
een arm gebroken. Wij wensen hem  een spoedig 
herstel. 
 
Excursie catechisanten 
De catechisanten zijn vanmorgen naar de 
Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort.  
 
Zondag 20 november vroeg opstaan 
Als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente zetten wij 
ons gezamenlijk in voor Solidaridad. Die morgen is er 
een oecumenische viering en zijn wij als Eshofge-        

meente te gast in het Pauluscentrum. De voorgangers 
zijn ds. Ellie Boot en pastor Fred Kok.  Na de viering in 
het Pauluscentrum zal Fred  ook nog voorgaan in 
Ermelo en daarom beginnen wij al om 9.15 uur!  
 

Vorming & Toerusting     
 Film: KNIELEN OP EEN BED VIOLEN  
woensdag 16 november, 19.30 uur in De 
Stoutenborgh, Sportweg 23  

Kaartjes (€7,50 of €6,- lid bibliotheek) zijn te 
bestellen via www.bibliotheeknijkerk.nl - 
activiteiten - filmcafe Hoevelaken of tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek in Hoevelaken. 
Ook op de filmavond in De Stoutenborgh kunnen 
kaartjes worden gekocht als er nog plaats is.  

 
VOLTOOID LEVEN; wat nu? Lezing door 

Cora Leijdens  
Aan de hand van de uitkomsten van onderzoek 
en de visie van diverse ethici, filosofen en 
theologen, willen we nadenken over onze laatste 
levensfase en over “voltooid leven”. Cora 
Leijdens was 30 jaar huisarts in Ede, deed een 

aanvullende opleiding in de palliatieve genees-
kunde en is sinds 2002 SCENarts (steun en 
consultatie bij euthanasie in Nederland). Zij wil 
deze avond de maatschappelijke discussie over 
het voltooide leven ter sprake brengen. 

donderdag 17 november, om 20.00 uur in 

De Eshof 

Musici voor vespers gezocht 
Voor zondag 27 november en 4 december zijn we 
op zoek naar musici die de zang zouden willen 
begeleiden. Dat kan op piano of orgel, maar ook 
op een eigen instrument. De vier liederen die we 

gaan zingen zijn eenvoudig, een stukje muziek 
aan het begin en aan het einde is wenselijk maar 
niet per se noodzakelijk. In de vespers komen 
doorgaans 15 à 25 mensen. Wie zou deze 
uitdaging aandurven? Geef het door aan Rudi 
Coppoolse - coppoolse01@kpnmail.nl of tel. 055 

3125703. 

15 november “De Lofstem” 40 jaar.            
Op 19 november wordt dit gevierd met een 
Jubileumconcert. Ter gelegenheid van dit 
Jubileum is er een cd uitgebracht, een aantal 
nummers worden die avond te gehore gebracht. 
Aanvang concert: 19.30 uur Westerdorpsstraat 

67. Vanaf 18.45.uur bent u welkom om een 
kopje koffie/thee te drinken in  Rehoboth 

Agenda 
ma. 14 nov. 10.00u Wijkteam 2, Ridderspoor 12 
ma. 14 nov. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof 
ma. 14 nov. 20.00u Vergadering kinderdienst,de 

Eshof  
di. 15 nov. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di. 15 nov. 20.00u Repetitie cantorij, 
Pauluscentrum 
wo. 16 nov. 19.30u Filmcafé:’Knielen op een bed 
violen’, De Stoutenborgh, Sportweg 23 
do. 17 nov. 20.00u Moderamen, de Eshof 

do. 17 nov. 20.00u Voltooid leven, de Eshof 
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