
 
Zondag 21 oktober 2018 

 Vrijfde zondag van de herfst 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: ‘Uit diepten van ellende’:  
lied 130: 1, 3 en 4 
 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: ‘De dag gaat open voor het woord’:  
lied 217: 1, 2 en 5 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 29,18-24 
 
Lied: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’: lied 1001 
 
Evangelielezing: Marcus 10,32-45 
 
Acclamatie: ´U komt de lof toe´: lied 339a 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De laatsten worden de eersten’: lied 990  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust. 
 

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 

 
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: ’Alles wat adem heeft love de Here’:  
lied 146c: 1, 2 en 7  
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
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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 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



Zondagskind: Lucas Bouw 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Krista Kempers 
Oppas: Anja Bouw en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Ina van Heiningen en Lien Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Hulpdienst Hoevelaken. De 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 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 is bedoeld voor iedereen, die 
om wat voor reden ook, een helpende hand of een 
steuntje in de rug nodig heeft. De vrijwilligers helpen 
vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd. 
 
Noodhulpactie Sulawesi  
De collecte van zondag 14 oktober heeft het mooie 
bedrag van € 520,31 opgebracht. Iedereen heel hartelijk 
dank voor deze gulle gift. 
 
Bloemen 
Fokke en Ria Kooistra tobben beiden met hun 
gezondheid, hoewel Ria een goede uitslag heeft gekregen, 
maar het blijft spannend. Met de bloemengroet laten wij 
weten dat we aan hen denken en we wensen hun sterkte. 
Een tweede boeket is er voor Jan en Truus van 
Leijenhorst. Zij zijn op 25 oktober 55 jaar getrouwd. Van 
harte gefeliciteerd!   
 
Agenda 
ma. 22 oktober, 20.00 uur: Wijkteam 2, Ridderspoor 12 
wo. 24 oktober, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 24 oktober. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
vr. 26 oktober, 13.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
 

Gezelligheid en een goed gesprek 
Wie zin heeft, is na deze kerkdienst uitgenodigd voor een 
kop koffie bij Willemien Schuurman Hess, Klaverweide 22, 
voor gezelligheid en een goed gesprek (zie de Rondom 
van oktober, p.21). Ongeveer tien minuten na het einde 
van de dienst vertrekt Willemien lopend vanaf de 
voordeur van de Eshof. Van harte welkom! 
 

Het goede leven – christelijke ethiek 
Ethiek is overal. Echtscheiding, homoseksualiteit, voltooid 
leven, integriteit. We kunnen er allemaal mee te maken 
krijgen, ook in ons persoonlijke leven. Vragen naar het 
goede leven. In hoeverre speelt ons christelijk geloof een 
rol in het gesprek over dit soort vragen? Kan de Bijbel ons 

helpen in de ethische dialoog, of zijn Bijbel en geloof 
vooral een last in de ethische arena?  
Op maandag 22 oktober (van 20.00-22.00 uur in de 
Eshof) zal Rik Willemsen hierover spreken. Hij is predikant 
in opleiding en stagiair in de Eshof. Deze avond laat zich 
goed combineren met de film Extremis op woensdag 21 
november en de avond over ‘Overbehandelen’ van Bram 
Smits en Jantine Dijkstra op 21 februari 2019, maar kan 
ook prima losstaand gevolgd worden. Kijk voor meer info 
in de brochure V&T en op de website. 
 
Geduld met God 
Wat wij nodig hebben, is geduld met God. Dat zegt Tomáš 
Halík, Tsjechisch theoloog, filosoof en psycholoog. 
Dinsdag 23 oktober is de eerste van drie bijeenkomsten 
waar het boek van deze Tjechische theoloog wordt 
besproken; o.l.v. Ellie Boot. Kijk voor verdere informatie 
op de website of in de brochure van V&T. 
 
Zondagse ochtendwandeling 
Op 28 oktober staat de volgende zondagse 
ochtendwandeling gepland onder leiding van Esther 
Duine. Vertrek om 9.30 uur vanaf de Eshof. Duur: 
ongeveer 1,5 uur. 
 
Symposium ‘Ouderen als schakels tussen generaties’ 
Op vrijdag 16 november (van 10.00-16.00 uur) vindt er in 
de Bergkerk in Amersfoort een symposium plaats over 
wat generaties elkaar te bieden hebben. Het besef dat 
generaties op elkaars schouders staan en dat ouderen 
schakels zijn tussen de generaties lijkt verloren te gaan.  

 
Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties 
belichten: 
Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en 
dankbaarheid’, Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen 
generaties’, Awraham Soetendorp over ‘het joodse 
perspectief: eren van uw ouders’,  Suzanna Jansen over 
haar boek ‘het Pauperparadijs’ en Ina Luichies: ‘Over de 
zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’. 
Meer info over het symposium vindt u op 
www.bergkerk.nl of via   ds. Jan van Baardwijk (033 - 
4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen 
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)  
 

  
Informatiebijeenkomst musical Jozef 
Op maandag 26 november kun je alles te weten komen 
over de nieuwe gemeentemusical ‘Jozef – de 
dromenkoning’ met teksten van Gerard van Midden en 
muziek van Gerard van Amstel. Kom en laat je inspireren 
door het prachtige verhaal, verteld door Erik Idema, 
muzikaal ondersteund door o.a. Lodewijk de Vries.  Kijk 
voor meer informatie in de Rondom van oktober of op de 
website www.musical-hoevelaken.nl  
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