
 
Zondag 22 januari 2017 

 derde na Epifanie 

 
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, 
 zoekend naar woorden, 
 zoekend naar U: 
 uw mensen. 
allen Adem ons open door uw Geest; 
 open ons hart voor U 

 en voor elkaar. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Zing voor de Heer op nieuwe 
wijze”: Psalm 96: 1,3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
Gloria: Psalm 96: 6,7 
 
 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: Jesaja 49,1-7 
 

Lied: “Ik breng een rechter aan het licht”: Lied 
459: 1,2,5,7 
 
Evangelielezing: Matteüs 4,12-23 
 
Lied: “Jezus die langs het water liep”: lied 531  
 
Overweging 
 
Lied: “Er heeft een stem gesproken”: lied 361: 
1 en 2 allen, 3 solo, 5 en 7 allen 
 

gaven en gebeden 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 
allen  

 
 
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: “O Heer die onze Vader zijt”: lied 836: 
1 allen, 2 solo, 4 en 5 allen  (staande) 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

Gezongen zegen 
 
allen (431b) 
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Collecten 

De eerste collecte is voor JOP: catechese en 
educatie; de tweede collecte is voor onderhoud 
gebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen 
in de doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Catechese en Educatie: 
Het goede nieuws delen! 
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor 
catechese in de Protestantse Kerk. Veel kerken 
zoeken naar de juiste vorm voor catechese en 
kloppen met hun vragen aan bĳ JOP, de 



jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Vragen zoals: hoe zorg ik dat catechese leuk is, 
maar ook leerzaam? We willen iets nieuws, maar 
welke methode moeten we kiezen? Jongeren 
hebben het druk. Hoe zorgen we dat ze weer op 
de catechese komen? JOP helpt kerken bĳ deze 
vragen door trainingen, advies en het 
ontwikkelen van materiaal. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn vandaag een felicitatie voor 
Annelies Nachenius (Stoutenburgerlaan 4G), die 
dinsdag 81 jaar wordt. 
 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Rie de 
Langen-Philippo die op Veldwijk verblijft (GGZ 
Centraal, Ermelo). We sturen tegelijk haar 
echtgenoot Roel de Langen een kaart. Roel 
woont in woonzorgcentrum Sint Joseph 
(Hessenweg 218, 3791 PP Achterveld). Beiden 
brengen we door de kaart een hartelijke groet 
over. 

 
Parochianen te gast 
Vanmorgen zijn de parochianen van de Sint 
Paulusgemeenschap bij ons in De Eshof te gast. 
In het Pauluscentrum is dit weekend geen dienst. 
 
Actie Kerkbalans 
De komende week start in de 
Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente de 
Actie Kerkbalans. Veel vrijwilligers gaan op pad 
om de enveloppen bij u af te geven en later weer 
op te halen. 
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de 
kerk haar unieke en onmisbare functie kan 
blijven vervullen. We hopen van harte dat u wilt 
(blijven) bijdragen! 
 
Bevestiging van ambtsdragers 
Tenzij er wettige bezwaren worden ingebracht 
zullen op zondag 29 januari in De Eshof twee 
mensen in een ambt bevestigd worden. Wouda 
Bakker-Beitler zal tot diaken worden bevestigd. 

Jan Beitler zal tot ouderling-kerkrentmeester 
worden bevestigd. 
 

Een huis voor alle mensen van goede wil 
Extra avond in het kader van Vorming en 
Toerusting over het behoud van de schepping. 
 

De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Daar 
moeten we goed voor zorgen, schrijft Paus 
Franciscus. Hij roept ons op om alert om te gaan 
met Gods schepping. De aarde heeft het zwaar. 
Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van droogte 
of overstromingen voor mens en natuur. 
Duurzaam leven, dat is: respect hebben voor de 

waardigheid van al wat leeft. In de schoonheid 
van het geschapene zien wij sporen van God. 
Hoe kunnen wij dat respect in daden omzetten? 
Er zijn vele mogelijkheden. Van korter douchen 
tot zonnepanelen op het dak; van bidden voor de 

schepping tot een gesprek over de gevolgen van 

slecht beheer. 
Op deze avond vragen we ons af: hoe leggen we 
verbinding tussen geloof en respect voor de 
schepping? Wie kunnen ons daarbij inspireren?  
De leiding is deze avond in handen van Ina van 
de Bunt. De organisatie ligt in handen van de 
werkgroep Duurzame Eshof (Henk Boswijk, 
Lieske Duim, Herman Julsing en Evert 
Veldhuizen). Deze avond komt in de plaats van 
de avond die in oktober 2016 niet door kon gaan.  
Aanmelden is gewenst. 
donderdag 26 januari 2017, 20.00-22.00 uur 
de Eshof, Leiding Ina van de Bunt–Koster. Ina is 
diocesaan dienstverlener en missiesecretaris bij 
de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het 
aartsbisdom Utrecht. Ook is zij voorzitter van de 
Vereniging voor Pastoraal Werkenden 
Aanmelden: henkboswijk@gmail.com 
 

 
Kerkdiensten op 29 januari 
Pauluscentrum: 11.00u Fred Kok 

Eshof: 10.00u Ellie Boot; bevestiging van 
ambtsdragers 
 
Agenda 
ma. 23 jan. 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di. 24 jan. 20.00u Brede Pastorale Raad, De 
Eshof 

wo.25 jan. 13.30u Activiteitengroep, De Eshof  
wo.25 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
do.26 jan. 20.00u Diaconie, De Eshof 
do.26 jan. 20.00u “Een huis voor alle mensen 
van goede wil”, 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. 
 
 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

