
 
Zondag 14 januari 2018 

 tweede na Epifanie  
 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 

gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 

complete liturgie met daarin de liederen die niet in 

het liedboek staan, mail dan naar 

predikantsassistent@gmail.com 

 
Mededelingen 

Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar muziek. 
 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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 

 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 

Openingslied: “Wij van de aarde” (t. Willem 
Barnard, m. ‘Schönster Herr Jesu”; Oud-
Katholiek Gezangboek 605) 
 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met: (lied 301a; m. orthodox; Na de eerste bede 
Kyrie eleison, na de tweede Christe eleison, na de 
derde Kyrie eleison) 

 
Gloria: “Er is uit ’s werelds duistere wolken”: lied 
482 vers 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 

licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 15,22-25 
 
Lied: “Zing voor de Heer een nieuw gezang”: 
lied 655, 1 en 2 
 
Evangelielezing: Johannes 2,1-11 

 
Lied of acclamatie: “Op de derde scheppingsdag” 
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Zingend 
Geloven V,29)  

 

Overweging 
 
Lied: “God, die ons aan elkaar” (t. Ad den 
Besten, m. Bernard Huijbers; Tussentijds 201) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 314) 

 
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: “Hoe helder staat de morgenster”: lied 
518, 1+5+7 staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 

Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de 
tweede collecte is voor jeugd- en jongerenwerk. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 

voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: 



Een collecte voor mensen uit onze directe 

omgeving; voor mensen dichtbij, die het soms 
(financieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw 
bijdrage gewenst en soms zelfs hard nodig.  

 
De bloemen gaan vanmorgen naar Roos 
Reitsema (Sportweg 29), die op 15 januari 83 
jaar oud wordt. We feliciteren haar van harte! 

 
Kaart 
Er ligt een kaart voor Chris Feiken (Bernhardlaan 
2). Zij is 14 jaar en kampt al een tijd met 
hartritmestoornissen. Over twee maanden zal ze 
geopereerd worden en er daarna, als het goed is, 
vanaf zijn. Via de kaart laten we weten dat we 
aan haar denken. 

  

Taartenactie 
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de 
lekkerste taarten, zowel appeltaart, choco-
ladetaart, monchoutaart of kwarktaart. 

Per taart vragen wij 10 euro. De gehele 
opbrengst zal gaan naar het diaconaal project  

Queen of peace Highschool in Oeganda. 
Interesse? 

Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u 
kunt mailen naar 

queenofpeace.deeshof@gmal.com of inleveren 
bij: Sandra Valkengoed. Korenbloemlaan 1. 

 
Ontdek de monnik in jezelf 
Wie in deze tijd van drukte en hectiek de weg 
naar de bron wil blijven vinden, moet durven 
wegtrekken uit de eindigheid van werk en 
alledaags gedoe en op zoek gaan naar de 
oneindige ruimte van de ziel. Alleen daar is de 
bron te vinden die nieuwe energie en bezieling 
geeft. 
Leo Fijen, tv-presentator van onder andere 
Geloofsgesprek op zondagmorgen, komt naar 
Hoevelaken om die weg te schetsen en doet dat 
aan de hand van concrete wegwijzers. Hij bouwt 
samen met de aanwezigen een denkbeeldig huis 
en verbindt de onderdelen van het huis met 
waarden als stilte, wachten, tijd maken, leren 

buigen en tenslotte doordringen tot in je eigen 
ziel. 
Wie de monnik in de eigen ziel wil ontdekken, 
moet wegtrekken uit de drukte, een huis bouwen 
in zijn of haar hart en op zoek gaan naar de 
oneindige ruimte. Daar stroomt de bron. Maar op 
de weg naar de bron is het goed om stil te zijn, 
te durven wachten, tijd te maken en te leren 
buigen. 
Leo Fijen verbindt deze waarden met 
inspirerende verhalen en schetst zo een weg 
naar nieuwe bezieling. Ontdek de monnik in 
jezelf is de weg naar de nieuwe vrijheid, door de 
ogen van Leo Fijen die zijn kloosterervaringen wil 

delen met ieder van ons. 
Donderdag 25 januari , 20.00 – 22.00 uur 
de Eshof  Leiding: Leo Fijen. Deelname:  € 5,00 
 

Agenda 

ma. 15 jan. 20.00u Pasen XL, Nassaulaan 64 

di.16 jan.13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di.16 jan.19.15u Catechisatie, de Eshof 
di.16 jan. 20.15u Liturgische Vormgroep + 
kinderdienst, de Eshof 
wo.17 jan. 15.30u Wijkteam 1 Beethovenlaan 31 
Nijkerk 
wo.17 jan. 19.00u Filmcafé: ‘Houdt God van 
vrouwen?’ Kopperhof, Sportweg 
wo.17 jan. Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.17 jan. College van Kerkrentmeesters, de 
Eshof 
vr. 19 jan. 14.00u Reiscommissie, Haverhoek 13 
zo. 21 jan. Wat zingen we? De Eshof 
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