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Zondag 8 januari 2017 

 Doop van de Heer  

 
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 ENE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
vg God van mensen 
 die ons hart aanziet 
 en weet wat er in ons omgaat, 
allen hoor naar ons bidden! 
vg U die ons noemt bij onze naam, 
allen doe ons leven in de ruimte van uw 

liefde. Amen. 

 
Openingslied: “Wij trekken in een lange stoet”: 
lied 506, 1 en 3 (t. André Troost, m. Engeland 
18e eeuw) 
 allen gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
 
Smeekgebed = lied: “Laat ons bidden uit gemis” 
(t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Zingend 
geloven III,40) 1+3+5+6 allen, 2 vrouwen, 4 
mannen 
 
Lofprijzing 

Zing voor de HEER een nieuw lied, 
laat zijn lof klinken van de einden der aarde, 
jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, 
jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. 
Laat de woestijn en zijn steden hun stem 
verheffen, 
de tentenkampen waar de stam Kedar leeft; 
laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich, 
luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. 
Laten zij de HEER hulde bewijzen 
en zijn lof verkondigen op de eilanden. 

(Jesaja 42,10-12) 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag (Sarah) 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 42,1-9 
 
Antwoordlied: “Uw woorden schreeuwen niet” 
(t. Gert Jan de Bruin, m. Antoine Oomen; Op de 
vleugels van een lied 11) 
 
 

Evangelielezing: Matteüs 3,13-17 

 
Lied of acclamatie: “Hij daalt ootmoedig in het 
water”: lied 526,2 
 
Overweging 
 
Lied: “Vernieuw in ons, o God”: lied 858 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, afgewisseld met coupletten van het 
lied “laat ons bidden uit gemis” 
 
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: “Roept God een mens tot leven”  
(t. Huub Oosterhuis = lied 346, m. Frits 
Mehrtens)      staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de tweede 
collecte is voor jeugd- en jongerenwerk. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte   
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De diaconiecollecte is bestemd voor mensen uit onze 
directe omgeving. Door verschillende omstandigheden 
hebben zij het financieel moeilijk. De diaconie helpt 
niet alleen financieel, maar probeert ook hen bij te 
staan bij het vinden van ondersteuning die geboden 
kan worden door stichtingen en instanties zoals 
schuldhulpmaatje. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Margot Schouten. Op 
donderdag 29 december kon ze naar huis, na vijf 
weken revalidatie in De Pol. Ze moet nu thuis 
langzaamaan verder op krachten komen. Het is de 
bedoeling dat over een paar weken ook haar 
echtgenoot Arnold van Trotsenburg weer thuis komt. 
We wensen Margot veel goeds bij haar verdere 
herstel. 
 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Jannie 
Venema. Onlangs is ze thuis gevallen en brak daarbij 
haar schouder op drie plaatsen. Na verblijf in het 
ziekenhuis is ze voor revalidatie naar de Koperhorst 
gegaan. Daar viel ze helaas opnieuw en moest met 
een gebroken heup weer naar het ziekenhuis. Allemaal 
heel vervelend, temeer daar ze nog aan het herstellen 
was van de verwonding van een knie. 
Er is een tweede kaart voor Richard en Ineke Huijskes. 
Richard tobt erg met zijn gezondheid. 
We wensen hen alle drie sterkte toe. 
 
Vorming & Toerusting: “De orthodoxe religie en de 
Orthodoxe Kerk” 
Tijdens twee opeenvolgende avonden zal drs. Arjiris 
Angelou ons meenemen door de wereld van de 
Orthodoxe Kerk. Arjiris Angelou is geboren en getogen 
in Athene. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam en spreekt voortreffelijk 
Nederlands. 
Na terugkeer in Griekenland volgde hij de universitaire 
gidsenopleiding in Athene. Hij begeleidt culturele 
reizen door zijn geboorteland en regelmatig ook 
religieus-historische reizen. 
Het beloven twee waardevolle avonden te worden; van 
harte welkom! De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Maandag 9 en dinsdag 10 januari 2017, 20.00 - 22.00 
uur in De Eshof. 
 
Forumbijeenkomst 500 jaar Reformatie 
Op woensdag 11 januari om 19.45 uur gaan 
verschillende theologen (onder wie prof.dr. Leo 
Koffeman, prof. dr. Henk van den Belt en mgr. dr. 
Hans van den Hende) met elkaar en met de 
aanwezigen in gesprek over 500 jaar Reformatie. 
Vragen die o.a. aan de orde zullen komen zijn: Wat 
heeft de Reformatie destijds bij Rome veranderd? Hoe 
kijkt Rome nu tegen de Reformatie van toen aan? Hoe 
kijken de Reformatorische kerken van nu tegen Rome 
aan? Zou er vandaag de dag nog een dergelijke 
Reformatie kunnen gebeuren? 
Deze forumbijeenkomst vindt plaats in De Fontein, 
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk. Van harte welkom! 
 
Wat zingen we? 
Zingen, zei Augustinus, is dubbel bidden. 
Aansluitend aan de oecumenische viering op zondag 
15 januari 2017 leiden onze musici ons weer door een 
rijk liederenland. We zullen onder andere acclamaties 
zingen die in de komende maanden bij de gebeden 

gezongen zullen gaan worden. Maar ook andere, 
mooie liederen. 
 
Kopij voor de Rondom 
Kopij voor de maanden januari en februari kan tot en 
met dinsdag 10 januari worden ingeleverd: 
rondomdeeshof@gmail.com. 
 
Agenda 
ma. 9 jan. 20.00 Repetitie Anatevka, De Eshof 
ma. 9 jan. 20.00u De Orthodoxe Religie I, De Eshof 
di. 10 jan. 13.30u Activiteitengroep, De Eshof 
di. 10 jan. 20.00u De Orthodoxe Religie II, De Eshof 
wo.11 jan. 10.00u Wijkteam 5, Dassenburcht 8 
wo.11 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
zo. 17 jan. 11.30u ‘Wat zingen we?’ 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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