
 
Zondag 1 oktober 2017 

 tweede van de herfst 

 
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 Hier zijn wij, God, 

uw kinderen. 

Soms voelen we ons verloren 

in deze wereld; 

soms zijn we elkaar kwijt. 

allen Breng ons bij elkaar; 

bescherm ons door uw liefde. 

 Amen. 

 

Openingslied: “Jeruzalem, mijn vaderstad”: lied 

737, 1 (allen), 3 (cnt), 4 (allen), 14 (cnt) en 21 

(allen) 

 allen gaan zitten 

 

Smeekgebed, driemaal besloten met (Taizé, 66) 

 

… stil gebed… 

 

… dat overgaat in het 

Gebed van de zondag 

 

 de heilige Schrift 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 

 

Brieflezing: Efeziërs 3,13-21 

 

Lied: “Zoals ik ben…”: lied 377,1 

 

Evangelielezing: Lukas 7,11-17 allen gaan staan 

 

Acclamatie: “God in den hoog’ alleen zij eer”: lied 

302a (driemaal) 

allen gaan zitten 

 

Overweging 

 

Muziek 

 

gebeden en gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven 

 

Tafelgebed(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 

Verzameld Liedboek 671-673) en voorbeden 

 

vg De Eeuwige zal bij u zijn. 

allen De Eeuwige zal u bewaren. 

vg Harten omhoog, 

allen wij heffen ze op! 

vg Laten wij danken de Eeuwige God, 

allen Hij is het waard onze dank te  

 ontvangen! 

 

Eeuwige God, 

die uw zon doet opgaan en uw regen zendt 

over mensen kwaad en goed: 

gezegend om uw Naam ‘Ik zal er zijn’ 

Gij die voor ons en met ons zijt 

zolang wij zijn voor mensen en met mensen. 

 

Gezegend Gij, dit uur van ons leven, 

deze dag die U ons geeft 

om allen die U kennen en eren 

al doende gerechtigheid 

die in hun midden de vreemdeling eren 

zich ontfermen over hun naaste 

recht doen de armen. 
 

Gezegend zijt Gij 

tegen de overmacht der feiten in 

om zwakheid die kracht wordt – 

om naamloze mensen 

vervolgd, voortvluchtig, ten dode gefolterd, 

maar die aan U vasthouden 

en aan uw koninkrijk, 

dat het komen zal. 

Gezegend Gij om allen 

die uitzien naar de Stad-met-fundamenten, 

naar een beter vaderland dan dit – 

daarom schaamt Gij u niet 

hun God genoemd te worden. 

 

Gezegend zijt Gij 

om het brood dat wij eten 

en dat wij nog leven tot op vandaag. 

 

Gezegend zijt Gij 

om Jezus van Nazareth 

die ten einde toe uw weg gegaan is: 

die in de nacht van overlevering 

toen hij al wist 

dat hij lijden moest en sterven zou 

het brood gebroken heeft en uitgedeeld: 

neemt en eet, heeft hij gezegd, 

dit is voor u mijn lichaam. 

 

Ook de beker heeft hij ons gereikt: 

kunt gij de beker drinken 

die ik drinken moet, 

heeft hij gezegd; 

drinkt dan, tot mijn gedachtenis, 

deze beker van een nieuw verbond 

met alle mensen, 

dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

 

Gij die ons hebt geroepen, 

doe ons toebehoren aan elkaar. 

Dat wij niet losgeslagen leven 

buiten uw bereik – 

bescherm ons tegen onszelf. 



Dat wij volharden in aandacht 

dat ons niet begeeft de kracht tot liefde. 

 

 

Gesproken gebedsintenties, na het stil gebed 

besloten met: 

allen: “Onze Vader in de hemel”: lied 369b 

 

Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren 

naar muziek. De beker van Sanneke is gevuld met 

druivensap, de overige met alcoholhoudende wijn. 

 

Tegen het einde van de maaltijd komen de 

kinderen uit de oppas in ons midden en zingen we: 

“Zoals ik ben…”: lied 377, 2 t/m 7 – 2 en 4 cnt, 

3+5+6+7 allen 

 

allen gaan staan 

Zegen 

 

Beaming van de zegen: “Hij heeft gezegd: Gij 

mens, kom uit”: lied 630, 2 en 3 
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Collecten 

De eerste collecte is voor Kerk en Israel PKN; de 

tweede collecte is voor de eredienst. 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 

voor Uganda.  

 

Bij de eerste collecte: Kerk en Iraël PKN 

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de 

Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met 

het Joodse volk. Met de opbrengst van deze 

collecte worden projecten en activiteiten gesteund 

die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en 

christenen levend te houden. 

Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met 

Nes Ammim. De christelijke leef- en 

werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het 

vertrouwen tussen en christenen te vergroten en 

bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar 

Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan 

wonen. In Nederland steunt de Protestantse Kerk 

het werk van OJEC, een overleg waar joden en 

christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te 

leren. Daarom bevelen we deze collecte van harte  

bĳ u aan.  

 

Bloemen 

De bloemen zijn bestemd voor Rie Lensen-de 

Graaff: morgen wordt zij 100 jaar oud! We 

feliciteren haar van harte. 

 

Kaart 

We tekenen vanmorgen een kaart voor Karel 

Henkemans. Op 21 september overleed Elizabeth, 

zijn echtgenote, na lange maanden van 

behandeling tegen kanker. De kanker was 

overwonnen, maar haar lichaam kon de 

bijverschijnselen van de behandelingen tenslotte 

niet meer aan. Op donderdag 28 september is er 

een afscheidsdienst geweest in het Pauluscentrum. 

Met de kaart condoleren we Karel, en met hem de 

kinderen en kleinkinderen, van harte. 

Een tweede kaart is bestemd voor Egbert Berends. 

Het gaat redelijk met hem, maar er zijn op 

medisch gebied ook allerlei hobbels en 

hindernissen te verwerken. We leven mee met 

hem en met Hennie. 

 

Oppas gezocht  

Het komt niet iedere zondag voor, maar soms zijn 

er kinderen onder de vier jaar in ons midden voor 

wie het fijn zou zijn als er tijdens de kerkdienst 

iemand is die op ze past.  

Er zijn weer enkele jongeren en ouders gestopt 

met oppassen, we zijn op zoek naar nieuwe 

mensen. Je komt ongeveer eens in de twee 

maanden aan de beurt. Ben je twaalf jaar of 

ouder: geef je op! Ook ‘grootouders’ van harte 

welkom. Opgeven kan bij Linda Borgdorff: tel. 

2530655, e-mail: lborgdorff@telfortglasvezel.nl. 

 

Zondag 8 oktober is iedereen na de Kerkdienst 

uitgenodigd voor een mooi programma rond 

 
Franciscus van Assisi. 

Het is voor jong en oud en inclusief lunch. Rond 

14.00 uur is het programma afgelopen. Het zou 

leuk zijn als iedereen die een lievelingsdier of 



huisdier heeft, daar een afbeelding van mee wil 

nemen. 

Hoe ziet het programma eruit? 

11.15 uur is er aansluitend aan de kerkdienst 

koffie in de ontmoetingsruimte. Daarna een leuke 

start met een gespeeld verhaal rond Franciscus. 

Samen eten we dan een boterhammetje. 

De kinderen gaan vervolgens iets maken voor de 

dieren in de natuur.  

De volwassenen blijven in de kerkzaal en gaan 

samen met Ellie en de dieren ‘de diepte in’. 

We drinken nog wat en rond 14.00 uur is het 

programma afgelopen. 

Wel graag even laten weten dat je komt, dan 

weten wij voor hoeveel boterhammen we moeten 

zorgen. Opgeven kan bij Diana Kneppers-

Doornekamp, per mail 

dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl of per telefoon 

06-55882220. 

 

Agenda 

ma. 2 okt.19.30u Weg van leven, Julianalaan 55   

di. 3 okt.13.30u Activiteitengroep, de Eshof  

di. 3 okt.19.15u geen basiscatechese  

wo.4 okt.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 

wo.4 okt.20.00u College van Kerkrentmeesters, de 

Eshof 

wo.4 okt.20.00u Film: I, Daniel Blake – 

recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg 25 

 

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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