
 
Zondag 12 maart 2017 

Tweede van de veertig dagen  
 

Hij zal je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn 

door het water van de doop 

 
(bij de symbolische schikking) 

 
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: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
”Lied 122 vers 1,3 
 
 allen gaan zitten 
 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met:  
(Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow,11) 

 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
 
 

Lezing uit het Eerste Testament:                 

Prediker 3 vers 1-15  
 
Lied: ”Het zal in het laatste der tijden” Lied 447 
 
Overweging 
 
Lied: ”Tijd van vloek en tijd van zegen” Lied 845 

  
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 62a) 
 
 
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: ”Iedereen zoekt U, jong en oud”  
Lied 837 vers 3,4  
       staande 

Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de Kerk in Actie 
Voorjaarszendingsweek 
De tweede collecte is voor de Cantorij 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  

 
Bij de eerste collecte.  
Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek 
STEUN GEZINNEN IN GUATEMALA 
Vandaag staat de 40dagentĳd in het teken van 
accepteren. In Guatemala is veel criminaliteit en 
corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met 
geweld. RedPaz, partner van Kerk in Actie, geeft 
cursussen aan mensen om te zoeken naar 
vreedzame oplossingen voor conflictsituaties 
binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. 
Tĳdens de diverse cursussen speelt de Bĳbel een 
belangrĳke rol. Dankzĳ de cursussen zĳn de 
mensen in staat om conflicten in de samenleving 
en de oorzaken daarvan te herkennen en hier 
passend op te reageren. Voor € 94,- kan iemand 
een training conflict oplossen volgen. Vandaag 
vragen we uw steun voor vrouwen en mannen in 
Guatemala die zich inzetten voor een vreedzame 
samenleving. Geeft u ook?  
 
De kaart tekenen we vanmorgen voor Sandra 

Aukema. Haar gehoor gaat hard achteruit van 18% 
nu naar ‘0’ over een poosje. 
Om toch te kunnen communiceren heeft zij een 
cursus gevolgd. Wij wensen haar veel sterkte bij de 
communicatie met haar twee zoons.   
  
Vorming & Toerusting (donderdag 16 maart) 
Marc Chagall werd geboren op 7 juli 1887 in 
Vitebsk (stadje in Rusland), als oudste in een 
joodse familie. Hij groeide op met de chassidische 
vroomheid. Die spiritualiteit zegt dat in elk wezen 
een vonk aanwezig is van God, de onuitsprekelijke. 
Licht straalt uit iedereen, uit ieder ogenblik, uit 
elke plek. Het maakt je vrij om te leven en te 

scheppen. Die inspiratie gecombineerd met een 
rijke verbeelding kenmerkt Marc Chagall. De 
gestalten, voorwerpen, geschiedenissen, rituelen, 
gebeden en feesten zijn altijd om hem heen. 
Op deze avond kijken we naar een aantal doeken 
die Marc Chagall geschilderd heeft.  
 
Daarbij zal er aandacht zijn voor bijbelse en niet-

bijbelse kunstwerken van Chagall. Ben Piepers zal 
de afbeeldingen toelichten, maar de aanwezigen 
ook uitdagen eerst zelf te kijken en te reageren op 
de kunstwerken van Chagall. 
Leiding Ben Piepers 20.00 uur De Eshof 
 
Filmcafé Kauwboy  De Kopperhof, Sportweg 23 
Kauwboy is een indrukwekkende film vanuit het 
perspectief van de tienjarige Jojo. Hij moet het 
rooien met zijn vader: zijn moeder is overleden. 
Op een dag neemt hij een jonge kauw mee naar 
huis. Hij houdt hem voor zijn vader Ronald 

verborgen, want die wil geen dieren in huis. Jojo is 

bang voor zijn agressieve buien en komt klem te 
zitten tussen de zorg voor de kauw en de loyaliteit 
jegens zijn vader. Totdat de bom barst.  
 
Een film waarin de paradox van Pasen voelbaar 
wordt: over dood die verlost van de dood en die 
opwekt tot nieuw leven. 

Kaartjes voor de film kunnen het beste van 
tevoren bij de bibliotheek besteld worden. Aan de 
zaal loop je het risico dat de film uitverkocht is. 
Woensdag 15 maart, 19.30 uur                     
(vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar) 
 
Amnesty International 
Na kerktijd worden er kaarten uitgedeeld van 
Amnesty International. 
Op  Indonesische palmolie plantages worden de 
rechten van vrouwelijke arbeiders geschonden. 

U kunt de kaart ondertekenen en versturen. 
 
Thuis in het Witte Kerkje 

Vanmiddag vindt de laatste viering van dit seizoen 
in het teken van 'Thuis in het Witte Kerkje' plaats. 
(Amersfoortseweg 47, 3712 BA Huis Ter Heide) Dit 
is een interview met Léonhard ten Siethoff, 
manager Triodos bank. Het gaat over zijn keuzes 
in het leven en in bankieren. Hij legt de nadruk op 
duurzaamheid van de schepping, rentmeester-
schap en vertrouwen. Hoe doet hij dat? Wat 

betekent dat in zijn werk? Een gesprek waarin ook 
'christen zijn in deze tijd' een belangrijke rol 

speelt. Aanvang: 17.00 uur. 
 
Agenda 
ma.13 maart 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di . 14 maart 20.00u Wijkteam 6, 
Klaarenbeeksingel 65  
wo.15 maart 19.30u Filmcafé Kauwboy, De 
Kopperhof 
wo.15 maart 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo.15 maart 10.00u Wijkteam 5, Elzenlaan 40 
do.16 maart 20.00u De inspiratie van Marc 
Chagall, 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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