
 

 
Zondag 26 maart 2017 

vierde van de veertig dagen - Laetare 

 

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”  Psalm 122: 1 en 3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed:”Stil is de straat.” Lied 1003 
(voorganger coupletten; allen refrein) 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 

Gesprek met de kinderen; zingen projectlied 
(mel. Gezang 215), daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
O God, wilt U ons helpen om 
te stralen als de ochtendzon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin. 
 

Lezing: 1 Koningen 19: 1-4 
 
Lied: “Ik sta voor U in leegte en gemis” 
Lied 942: 1 
 
Lezing: 1 Koningen 19: 5-9a 

 

Lied: ”Mijn dagen zijn door twijfel overmand”  
Lied 942: 2 
 
Lezing: 1 Koningen 19: 9b-18 
 
 
Lied: “Spreek Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft” Lied 942: 3 
 
Overweging 
 
Lied: ”Niet in ’t geweldige geluid” Lied 892 
  

gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 62a) 

 
 
Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te 

ontvangen! 
 
vg U danken wij, God, 
want Gij doet ons leven met het Licht voor ogen, 
ook wanneer de nacht zich meester wil maken 

van hart en ziel. 
 
God, onze herder, 
U die ons brengt naar uw goede aarde, 
uw land van belofte en vrede, 
U zegenen wij. 
U zingen wij toe met al wat adem heeft 
in hemel en op aarde: 
 
Sanctus-/Benedictushymne: “Heilig, heilig, heilig! 
Heer, God almachtig” Lied 405: 1 en 4 
 
Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde. 
Hij, die vasthield aan uw beloften 
tot in de nacht van de overlevering 
toen hij het brood nam, U zegende, het brak 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor u; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende U, 
gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
 

“Drinkt allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Onthoud ons niet, lieve God, 



de Geest die levend maakt, 

die ons aanblaast tot dingen 
die wij niet hadden gedacht en verwacht; 
die ons vrede doet stichten, 
opdat onze aarde uw wijngaard zal zijn. 
Maak ons bereid die Geest te ontvangen; 
dat zij ons aaneensmeedt 
tot het lichaam van Christus 
hier onder de mensen. 
Dat die Geest ons aanspoort 
om te blijven bidden: 
 
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. 
 
Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn 
wordt ingeschonken zingen we: “Lieve 
boetseerder” Lied 983 
 
We delen brood en wijn. 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. Bij 
het orgel de wijn. De beker van Iris is gevuld met 
druivensap, de overige met alcoholhoudende 
wijn. 
 

Slotlied: “Laat de woorden die we hoorden” 
Lied 422                      staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

 Zondagsbrief  26 maart 2017  

Voorganger: ds Wilbert van Iperen (Barneveld)  
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: José van Dasselaar, Jan Beitler 
Diakenen: Quirina Schipper, Wouda Bakker, 
Max de Vries 
Lector: Ans Baas 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal 
Kinderdienst: Maarten Kneppers-Doornekamp 
en Vera Vizee  
Oppas: Elza Ipenburg, Ina van Os    
Koster: Nico Peer 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 

Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 
De tweede collecte is voor muziek en liturgie 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Uganda.  
 
Bij de eerste collecte.  
Steun mensen in de knel 
Vandaag vragen we uw aandacht voor het werk van de 
Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor 
mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder 
papieren en daklozen kunnen hier terecht voor 
tĳdelĳke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven 
aan voor een maaltĳd en maken gebruik van het 
spreekuur van de predikant, arts of maatschappelĳk 
werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de 
knel via praktische handvatten nieuw perspectief te 
bieden en hen te helpen weer mee te draaien in de 
maatschappĳ. Kerk in Actie steunt het werk van de 
Pauluskerk van harte. Zodat mensen in de knel een 
dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan 
hun toekomst. Uw bijdrage is van harte welkom. 
 
Kaart 
Vanmorgen tekenen we een kaart voor dominee 
Meindert Dijkstra. (Catharinadaal 82A, 6715 KD Ede) 
Hij zou hier eigenlijk vanmorgen voorgaan, maar staat 
op de wachtlijst voor een operatie aan zijn rug. De 
operatie zal eind maart of begin april plaats vinden. 
Via deze kaart wensen wij hem van harte beterschap. 
  
Kerkdienst 2 april a.s. 
Volgende week zondag gaat ds. René Rosmolen uit 
Hoogland voor.  
 
Open repetitie Anatevka op 10 april  
Op maandagavond 10 april wordt het eerste uur van 
de repetitie van Anatevka gewijd aan een klein 
concert: de musicalgroep zal een aantal liederen 
zingen voor publiek. Ieder die vast een voorproefje wil 
zien en horen van de musical, die op 10 en 11 juni 
opgevoerd zal worden, is van harte welkom! 
 
Agenda 
ma.27 maart 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
wo.29 maart 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
do.30 maart 20.00u Moderamen, 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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Praktische gegevens 
 
* De kerkdienst begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 
uur is het kerkgebouw open. 
 
* Het adres van het kerkgebouw is De Veenslag 
16; tel 033-2534790. Het kerkgebouw ligt aan 
de noordzijde van het centrum van ons dorp. 
 
* Geluidsinstallatie: op de liturgische tafel en op 
de kansel staat een microfoon. Voor het gesprek 
met de kinderen ligt een handmicrofoon op de 
liturgische tafel. Wanneer het orgel speelt zijn 

alle microfoons vanzelf uitgeschakeld.  
 
* Eerste ouderling voor zondag 26 maart is José 
van Dasselaar, tel.033 4700634, email: 
kvandasselaar@hetnet.nl 

mailto:ellenvanderlinden1@gmail.com. 

 
* We hebben tijdens de diensten regelmatig een 
zondagskind dat onder andere de diaken zal 
helpen met collecteren. Op 26 maart is dat 
Liselotte Waslander. Zij zal ook de beker met 
druivensap aanreiken. 
 

Liturgische 
aandachtspunten 
 
* We zijn in ‘De Eshof’ gewend het oecumenisch 
leesrooster te volgen. Van Frits Harmsen begreep 
ik dat jij je eigen lezingen uitzoekt, ik heb de 
lezingen van deze zondag daarom niet in 
bovenstaande liturgie ingevuld. 
 
* We zingen in ‘De Eshof’  uit het nieuwe 
liedboek.  
 
* De kleur van deze zondag is paars. 

In de kast in de consistorie hangen stola’s, die 
gebruikt kunnen worden. 
 
* Op de kansel ligt de NBG-vertaling van1951. 
We zijn echter gewend uit de NBV te lezen; het 
te lezen gedeelte kun je het beste afdrukken en 
op de juiste plek in de kanselbijbel leggen. 
Het hele middendeel van de kerkdienst, ‘de 

heilige Schrift’, wordt vanaf de kansel gedaan. 
Na het besluiten van de dienst van ‘de heilige 
Schrift’ wordt de bijbel weer gesloten. Je kunt 
dan weer achter de tafel gaan staan. 
Het is de gewoonte dat de eerste lezing verzorgd 
wordt door een lector. De lector voor 26 maart, 
Ans Baas, 033 2534123, zal zelf contact met je 
opnemen. 
 
* De bestemmingen van de collectes staan op de 
zondagsbrief vermeld.  
 

* Wil je de liturgie uiterlijk woensdag (vóór de 

zondag waarop je voorgaat) inleveren bij mij, 
Hetty Veldhuizen-den Daas, tel. 033-2536403, e-
mail hettyveldhuizendendaas@gmail.com  
Wil je kopieën of scans van alle liederen, die niet 
uit het liedboek komen, zelf bijtijds aan mij 
toesturen? 
Wij zorgen ervoor dat de organist de liederen 
krijgt. 
 
* De leiding van de kinderdienst is 26 maart in 
handen van Maarten Kneppers, 033-2850640, 
maarten.kneppers@gmail.com 
 
* Als er aanleiding toe is verzorgt de diaconie 

een wenskaart voor een gemeentelid, waarop 
ieder die dat wil haar/zijn naam kan schrijven bij 
wijze van groet. Bestemming van de kaart staat 
in de zondagsbrief achter op de orde van dienst. 
 
* Op de lange tafel in de ontmoetingsruimte ligt 
het voorbedenboek. Een van de ouderlingen zal 
dat onder de collecte ophalen, zodat je de 

gebedsintenties mee kunt nemen in de 
voorbeden. 
 
* Als je de preek uitschrijft, zal het op prijs 
gesteld worden als je extra exemplaren 
meeneemt voor wie slecht hoort of de uitleg nog 
eens na wil lezen. De preken kunnen worden 
neergelegd op de hoek van de leestafel in de hal. 
Als je daar geen bezwaar tegen hebt, zou je dan 
je preek willen mailen aan Kees van Rietschoten? 
Hij kan hem dan op de website van de 
Eshofgemeente zetten. Het e-mailadres van Kees 
is predikantsassistent@gmail.com 

Het adres van de website is:  

www.pgdeeshof.opweb.nl 
 
* Er is altijd koffie, thee en limonade na afloop 
van de kerkdienst. 
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