
 
Zondag 15 april 2018 

 derde zondag van Pasen 
thema: 

Ik ben jaloers! 

 
Bij de ingang wordt u welkom geheten door Sjoerd en 
Anne van de Kamp.  
 
Pianomuziek 
 
Intro: kinderen komen binnen terwijl ze muziek maken en 
zingen: “Is je deur nog op slot?” 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe hem open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen! (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar ’t is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis… 
 
Is je deur nog op slot? enz.(1x) 
 
Je hart is net een huisje… 
 
Is je deur nog op slot? enz.(2x), eindigend met: 
… en dan ben je nooit alleen! 
En dan ben je nooit alleen! 
En dan ben je nooit alleen! 
 
De muziekinstrumenten worden in een doos gedaan en de 
kinderen mogen gaan zitten. 
 
 allen gaan staan 
Groet en drempelgebed 
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, 
 U hebt ons uitgenodigd 
 om in uw huis te komen. 
allen Wees bij ons 
 met uw licht en uw liefde, 
vg en laat ons weten dat U er bent, 
 vandaag en alle dagen van ons leven. 
allen Amen. 
 
Openingslied: “Dank U voor deze nieuwe morgen”: lied 

218 (t. Gert Landman, vrij naar M.G. Schneider, m. Martin 
G. Schneider) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed (door Robine Smink en Maud van 
Valkengoed) 
Lieve God, 
uw wereld is zo mooi 
en we zijn zo blij met de zon, 
met de lente en met de dieren – 
maar er zijn ook dingen 
die ons verdrietig maken. 
 
We roepen tot U 
omdat er zoveel oneerlijkheid is 
en zoveel ruzie; 
omdat we elkaar soms zo weinig gunnen. 
Daarom roepen wij: … 
 
Lieve God, 
waar oorlog is, 
daar is pijn 
en angst 
en haat 
en verwoesting 
en verlies. 
Ook kinderen in een oorlogsgebied 
mogen toch op U rekenen? 
Met hen roepen wij: … 
 
Ook in ons midden, God 
zijn er mensen, 
grote en kleine 
die niet gelukkig zijn. 
Met iedereen die weet wat het is 
om verdriet te hebben 
roepen wij:… 
 
Gloria: “Dank U voor de wereld, Heer” (t. en m. Hans 
Peters jr; De wereld is een toverbal 322) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding op het thema jaloezie (door Herman Julsing) 
 
Lied: “In de circustent” 
(https://www.youtube.com/watch?v=2JTNFlSAPfY)  
 
Lezing uit de Torah: Genesis 4,1-8 (Bijbel in Gewone Taal) 
(Marit Kuiper) 
 
41De man heette Adam. Hij sliep met zijn vrouw Eva. Eva 
werd zwanger en kreeg een zoon, Kaïn. Eva zei: ‘De Heer 
heeft mij geholpen. En nu heb ik een zoon op de wereld 
gezet.’ 2Daarna kreeg ze nog een zoon, Abel. Dat was 



Kaïns broer. 
Later ging Abel voor de schapen en de geiten zorgen, en 
Kaïn ging op het land werken. 
 
3Op een keer nam Kaïn wat graan, en dat gaf hij als offer 
aan de Heer. 4Ook Abel bracht een offer. Hij slachtte een 
mooi jong schaap. De Heer keek naar Abel en naar het 
offer van Abel, 5maar niet naar Kaïn en naar het offer van 
Kaïn. 
Toen werd Kaïn woedend, zijn ogen werden donker. 
6‘Waarom kijk je zo boos?’ vroeg de Heer. 7‘Als je doet 
wat goed is, dan kun je iedereen aankijken. Als je doet 
wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het 
kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn 
dan het kwaad.’ 
8Toen zei Kaïn tegen Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ 
Daar sloeg Kaïn zijn broer Abel dood. 
 
Lied: “Kaïn en Abel” (t. Jan van Laar, m. Luuk van der Vegt; 
Bijbelliederen voor jonge kinderen I,6) 
(we zingen het driemaal) 
 
Enkele gedachten bij het thema ‘ik ben jaloers’  
 
Verhaal bij het thema jaloezie: “Spoken kloppen niet” 
(prentenboek van Eulàlia Canal en Rocio Bonilla) door 
Rianne Dijkhuizen 
 
Lied: “Samen” (Elly en Rikkert) 
(https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo) 
Kijk daar een metselaar,  
hij bouwt een huis van steen.  
Alle stenen netjes naast elkaar,  
een huis voor iedereen.  
 
Eén voor één steen voor steen,  
muren, deuren en ramen  
één voor één steen voor steen  
niet alleen maar samen.  
 
Samen vormen zij een huis,  
samen muren, deuren en ramen  
samen vormen zij een huis,  
samen.  
 
De Heer bouwt ook Zijn huis,  
daar zijn wij de stenen van.  
Ieder heeft zijn plekje in dat huis  
dat God er wonen kan.  
 
Eén voor één steen voor steen,  
muren, deuren, ramen  
één voor één steen voor steen  
niet alleen maar samen  
 
samen zijn wij het huis van de Heer,  
samen zoveel verschillenden namen,  
samen zijn wij het huis van de Heer,  

samen (2x) 
Amen! 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. Intussen zingen we “Je mag er 
zijn” (https://www.youtube.com/watch?v=-
iSB8Wfq85E&index=11&list=PLWUXhQ9PAd3-
vozq17lVBuFb-Jeomd9b1)  
De kinderen zingen het lied. Alle volwassenen zingen 
steeds: “WIE, IK?”, waarop de kinderen antwoorden: “JA, 
JIJ!” 
 
Voorbeden door Emma Carter en Femke van de Kamp 
 
Onze Vader (lied 1006): 
(Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden) 
 
Zegen 
 
Lied als beaming van de zegen: lied 423, “Nu wij uiteen 
gaan…” (t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
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Aan deze dienst werken Marry van Bruggen en Rianne 
Dijkhuizen mee (die docent zijn op De Spreng), Herman 
Julsing en kinderen van verschillende basisscholen. 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken. De tweede voor onderhoud van het gebouw. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij 
biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt 
u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd. 



 
Ruim de kast eens op 
…en breng armbanden, kettingen, kralen, sjaals, 
snuisterijen, borduursels of leuke keukenspulletjes, die 
een vergeten leven lijden, bij ons, zodat wij er binnenkort 
een leuke snuffelkraam mee vol kunnen hangen! Die 
mooie dingen kunt u dan weer kopen en zo krijgen zij een 
nieuw leven bij een nieuwe blije eigenaar. Er zijn ook 
mooie handwerken te koop, speciaal voor dit doel 
gemaakt door mevrouw Luth.  
Doe eens gek en koop 5 dingen voor € 10,00. en dit alles is 
om onze jeugd te helpen om  
hun Oeganda droom uit te laten komen. Loop ons dus 
niet zomaar voorbij. 
De eerste snuffelkraam is op 22 april in de Eshof na de 
kerkdienst voor en door de Oegandagroep. 
De tweede snuffelkraam is op Koningsdag op de 
Wiekslag. Daarna kunt u ons nog vinden op de 
rommelmarkt op 26 mei in de Eshof. 
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten, Elzenlaan 40, 
telefoon 2580950, e-mail willemien@vputten.com of bij 
Ineke Aukema, Julianalaan 74, telefoon 2535862, e-mail 
aukepaul@hotmail.com. 
Het team: Jantien Fontein, Eef van den Hoorn, Ineke 
Aukema, Annie Hanse en Willemien van Putten 
 
Schilderijenverkoop 
Ook zullen er op 22 april na de dienst mooie schilderijen 
te koop zijn, gemaakt door de 
getalenteerde vader van Mieke van Vliet- Hogervorst, die 
hij voor de Oeganda-actie ter beschikking heeft gesteld. 
Deze expositie is tevens te zien op koningsdag 27 april 
vanaf 10 uur in de Eshof. In de Rondom van april leest u 
meer over Peter Hogervorst, de vader van Mieke en waar 
zijn passie voor schilderen en zijn bevlogenheid met het 
werk in Oeganda vandaan komen.  De volledige opbrengst 
komt ten goede aan de werkvakantie van het team Queen 
of Peace Oeganda. 
 
Is uw auto toe aan een wasbeurt? 
Zaterdag 21 April wassen wij uw auto! Vanaf 10 uur staat 
het diaconale projectteam Queen of Peace voor u klaar bij 
de Eshof.  
Tot 16 uur kunt u uw auto brengen. Terwijl u een 
boodschap gaat doen, zorgen wij dat uw auto weer 
schoon is; voor slechts € 8,-. De opbengst van deze 
autowasactie komt geheel ten goede aan het diaconale 
project Queen of Peace 2018. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Rie Lensen. We zijn blij dat ze 
weer thuis is, waar ze met veel hulp verder mag 
revalideren. Vanuit de Eshof wensen we haar daarbij veel 
sterkte. 
 
Bloemen 

De bloemen gaan vandaag naar Wil de Meij. Op 
donderdag 19 april wordt zij 80 jaar. We feliciteren haar 
van harte met haar verjaardag. 
 
Agenda 
ma. 16 april, 20.00 uur: Avond voor nieuw ingekomenen, 
Ridderspoor 12 
di. 17 april, 20.00 uur: Bestuursvergadering Cantorij, de 
Eshof 
di. 17 april, 14.00 uur: Liturgisch Werkoverleg, Haverhoek 
13 
wo. 18 april, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 19 april, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
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