
 
Zondag 5 februari 2017 

 vijfde 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:”Wees mij genadig, Heer, want een 
geweld”  Psalm 56 1,3,4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
 
Gloria:”De dag gaat open voor het woord des 
Heren” Lied 217 1,5 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
v.  Gij die het licht doet schijnen, 
 dat voor mensen leven mogelijk maakt, 
 schenk ons vertrouwen 
 in uw Woord van oudsher, 
 zoals gesproken ook door Jezus, uw Zoon, 
 opdat wij van dag tot dag 
 op Hem gaan gelijken 
 en vrede vinden in U, 
 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a.Amen 
 

 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 43,9-12 
 
Lied:”Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
Lied 275 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,13-16 
 
Acclamatie:”Kom, Geest van God”  Lied 333 
 
Overweging 

 
Lied:”Al wat een mens te kennen zoekt”        
Lied 848 

gebeden en gaven 
 
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: “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan” 

Lied 215 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
 

allen (431b) 
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Collecten 
De 1e collecte is voor Missionair werk PKN     
De 2e collecte is voor de Eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
  
Bij de eerste collecte  
Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe 
kerk in Utrecht 
Een plek waar alle Kanaleneilanders elkaar 
kunnen ontmoeten. Dat is de wens van 
pioniersplek ‘De Haven’ in de wijk Kanaleneiland 
in Utrecht. Ds. Marius van Duijn is hier werkzaam 

als pionier. Driekwart van de wijkbewoners is van 
niet westerse afkomst. Samen met een team van 
vrijwilligers organiseert ds. Van Duijn activiteiten 
voor bewoners en brengt zo de kerk in de wijk.  
Iedere zondagmiddag is er een ‘koffiehuis’ en 
iedere eerste zondag van de maand een gratis 
‘havenmaaltijd’. Gemeenteleden helpen buren 
met boodschappen, geven taalcursussen of 
springen bij op een van de kinderclubs.           
De Protestantse Kerk steunt de pioniersplek     
De Haven van harte.  
 
 
Viering voor jong en oud - zondag 19 
februari 
Op zondag 19 februari staan de kinderen 
centraal. Ze lezen het bijbelverhaal en spreken 
de gebeden uit. 'Jij bent wat ik nodig heb', is het 
thema. Dat zei Adam tegen Eva. Dat zegt Hond 
tegen Muis. Zeggen we het wel eens tegen 
elkaar? 
Na afloop van de kerkdienst is er een activiteit 

voor alle kinderen: iets om mee te nemen en iets 
om op te eten... Van harte welkom, we hopen 
dat je komt! 
 
 

Bloemen: 
De bloemen zijn bestemd voor de heer Pieter  

Muns, die dinsdag 7 februari  
80 jaar wordt. Met een hartelijke felicitatie! 
 
 
 

 

 
Kaart:  
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Gerda 
Kammeijer,  Zij heeft vrijdag een zware operatie 
aan haar slokdarm gehad.   
 
Vorming & Toerusting:   
Bezinningsdag voor jonge volwassenen 
Soms is een maandelijkse gesprekskring niet wat 
je zoekt – maar zou je je wel eens een dag lang 
samen met anderen willen verdiepen in een 
thema. 
We bereiden de dag gezamenlijk voor met ieder 
die wil en kan meewerken. We zoeken een 

prettige locatie. Voorbereidingsavond: 
6 februari 20.00 uur Koolmeeslaan 2,  

 
Stilte als kwaliteit van het innerlijk leven 
Velen van ons hebben het druk, voelen bijna 
altijd een zekere rusteloosheid in zichzelf; het 
lijkt deel van ons mens-zijn uit te maken. Het is 
nog maar zelden stil. Sommigen zijn zelfs bang 

voor de stilte. Wat kun je daaraan doen? 
Allereerst door te begrijpen wat die stilte 
inhoudt: 
Er zijn globaal twee vormen van echte stilte, die 
van de dood en die van het hogere leven. 
In de lezing wordt juist deze laatste behandeld. 
Die stilte is als het resultaat van een intense 
activiteit die zich voltrekt in wat door Christus 
‘het huis van de stilte’ wordt genoemd. 
Deze activiteit is zo intens dat je dit niet kunt 
uitdrukken, noch met gebaren, noch met 
woorden. 
Stilte is een kwaliteit van het innerlijk leven en 
kan een goede dagelijkse gewoonte voor ons 

worden, een vertrouwde vriend, waardoor we 
evenwichtiger in het leven staan. 
Tijdens de lezing worden daarvoor elementen 
aangereikt. Het is geen workshop om te leren 
mediteren of te bidden, maar de voorwaarden 
daarvoor worden belicht. 
Deze avond wordt verzorgd door Klaas Laan; hij 

heeft een praktijk voor Jungiaanse 
psychotherapie in Zandvoort. 
Donderdag 9 februari  20.00 uur, de Eshof 
 
 
Agenda 
ma. 6 feb. 13.30u Wijkteam 3, de Eshof 

ma. 6 feb. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof  
ma. 6 feb. 20.00u Voorbereiding Bezinningsdag 
jonge volwassenen, Koolmeeslaan 2   
di. 7 feb. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di. 7 feb. 20.00u Pastorale Raad, de Eshof 
wo.8 feb.15.00u Pastoraal overleg,Julianalaan 53 
wo. 8 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
do. 9 feb. 20.00u Stilte als kwaliteit van het 

innerlijk leven, de Eshof 
 
 


