
 
Zondag 18 november 2018 

 negende 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: Wij zoeken stil uw aangezicht’ 
(t. Jan Bosman, m. Frederick C. Maker; Zingenderwijs 
173) 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed  
 

God, deze wereld is een warboel 
weinigen zijn nog goed bij hun hoofd 
angst regeert hen 
angst voor de ander 
angst voor hen die uit vreemde streken komen 
dat ze je veilige huizen zullen betreden 
je dochter verkrachten 
je hond zullen eten 
angst voor mensen zoals jij 
angst voor ooit zelf te moeten vluchten 
deel uit te maken van het leger van de havelozen 
en de hebniks.    (Remco Campert) 
 
Daarom roepen wij… 

 
(lied 301a; we zingen de drie verzen achter elkaar) 
 
Gloria: ‘Wij moeten Gode zingen’: lied 713 
1, 2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 

Eerste lezing: Exodus 30,11-16 
 
Lied: ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’ – naar psalm 
16 (t. Alex van Ligten, m. Anders Ruuth; Hoop van alle 
volken 79) 
 
Evangelielezing: Marcus 12,38 – 13,2 
 
Acclamatie: (melodie zie hierboven) 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. (herh.) 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Heeft hij ons bidden opgevangen”  
(t. Huub Oosterhuis, m. ‘Licht dat ons aanstoot in de 
morgen’ (lied 601); Petrus en Paulusbundel 242) 
 
1. Heeft Hij ons bidden opgevangen - 
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen: 
Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkinderen, 
die bang en ontoegankelijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhinderen 
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 
 
2. Hij zal de armen niet verstoten, 
Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
Hij spreekt de taal van alle landen 
en overal ontkiemt zijn rijk. 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
en achter elke mens staat Hij. 
 
3. Zijt Gij het eerst van ons geboren, 
zijt Gij de welbeminde zoon - 
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 
als Gij niet met ons samenwoont. 
Dat wij met U gelukkig leven 
en spelen voor Gods aangezicht, 
dat wij elkaar de vrede geven 
die Gij voor ons hebt aangericht. 
 

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



 
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: “Zolang wij adem halen”: lied 657 staande 
1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 
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 Solidaridad en de tweede 
voor Vorming en Toerusting. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

Bij de eerste collecte: Solidaridad 
Terwijl de vraag naar cacao- en 

chocolade elk jaar groeit, daalt de productie. Boeren 
leven in armoede. Hun oogst vermindert door het 
gebruik van traditionele landbouwmethoden, waarmee 
de grond volledig wordt uitgeput. Veel Ghanese 
jongeren trekken naar de steden, waar vaak 
werkloosheid en een onwaardig bestaan op 
hen wacht. Het platteland loopt leeg en de 
cacaoproductie neemt verder af. Solidaridad en haar 
partners veranderen deze uitzichtloze situatie met het 
MASO-programma in een geweldige kans voor Ghana’s 
volgende generatie. Het doel van het programma: de 

volgende generatie cacaoboeren weer enthousiast 
maken voor het vak. We leiden jonge onafhankelijke 
cacaoboeren op, die leren meer cacao te produceren 
op een milieuvriendelijke manier. Zij werken zo aan een 
menswaardig bestaan en leren een leiderschapsrol te 
vervullen in hun gemeenschap. Helpt u ons mee!  
 
Kaarten 
Een kaart is er voor Henk en Atie van de Top. Zij tobben 
beiden heel erg met hun gezondheid. We laten door 
deze kaart te tekenen weten dat er aan hen gedacht 
wordt. 
Een tweede kaart is voor Tineke Ploeg. Op verschillende 
plekken zijn uitzaaiingen bij haar geconstateerd. We 
wensen haar veel kracht toe bij het verdere onzekere 
verloop.  
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Ben Kroonenburg. We 
leven mee nu zijn gezondheid steeds wat minder wordt. 
 
Met de kinderen op weg naar Kerst 
De mensen die 11 november in de dienst waren hebben 
het al gehoord en gezien: de kinderen van de 
kinderdienst hebben een heel speciale brievenbus 
geknutseld. In de adventstijd gaan de kinderen van de 
kinderdienst aan de slag om mensen die het nodig 
hebben eventjes blij te maken met een klein presentje, 
een lichtpuntje in de adventstijd. Daarom willen we 
jullie allemaal vragen om ons te helpen om deze kleine 
verrassingen bij personen te brengen die dit kunnen 
gebruiken. In de brievenbus kunt u briefjes doen met 
daarop de naam en het adres van een persoon of gezin. 
Wij zorgen dan dat diegene thuis zijn of haar lichtpuntje 
krijgt. Omdat het ook praktisch te doen moet zijn 
moeten we ons wel beperken tot Hoevelaken, uiteraard 
mogen ook mensen die niet in de Eshof komen worden 
opgegeven. Alvast bedankt voor jullie hulp, we hopen 
veel mensen blij te kunnen maken de komende weken!  
 
Oecumenische dienst op 25 november 
Komende zondag, 25 november, vieren we in het 
Pauluscentrum ‘Solidaridad’ met onze rooms-katholieke 
buren. De viering zal om 9.15 uur beginnen: na afloop 
moet voorganger Rini Bouwman nog naar een andere 
kerk in de parochie om daar voor te gaan. 
Na afloop van de kerkdienst zullen fair trade-producten 
te koop zijn. 
 
Agenda 
ma. 19 november, 19.15: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 19 november, 20.00 uur: Engelen in de kunst, de 
Eshof 
di. 20 november, 9.00 uur: Pastorale Raad, Julianalaan 
53 
wo. 21 november, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de 
Eshof 
wo. 21 november, 19.00 uur: Film Extremis, de 



Kopperhof 
wo. 21 november, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de 
Eshof 
do. 22 november, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
vr. 23 november, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
vr. 23 november, 15.00 uur: Wijkteam 1, 
Nachtegaallaan 12 
vr. 23 november, 19.00 uur: Repetitie tienermusical 
zo. 25 november: Zondagse wandeling, om 8.45 uur 
vanaf het Pauluscentrum  
 
Engelen in de kunst 

 
 
Op maandag 19 november zal Ben Piepers in de Eshof 
spreken over ‘Engelen in de kunst’. 
In verhalen van de Schrift (in het eerste en  in het 
Nieuwe Testament), maar ook in de kunst spelen 
engelen een belangrijke rol. 
Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege 
zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Bij 
al deze verhalen kijken we naar engelen in de 
beeldende kunst. 
Wat hebben moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc 
Chagall, Hendrik Werkman, ons te zeggen over engelen. 
Kijk voor meer informatie in de brochure V&T en op de 
website van de Eshof.  

Film Extremis 

 
Extremis (2016) is een korte documentaire van 
regisseur Dan Krauss over het werk op een intensive 
care, waar ieder moment van de dag de strijd tussen 
leven en dood zich afspeelt. De kijker wordt 
meegenomen in de hartverscheurende emoties rond de 
beslissing over leven en dood als doktoren, patiënten 
en families voor onmogelijke keuzes staan. De film 
wordt gedraaid in Recreatiezaal De Kopperhof, 
Sportweg 25. Kijk voor meer informatie en het bestellen 
van kaarten in de brochure van V&T of op de website 
www.pgdeeshof.nl    
  
Zondagse ochtendwandeling 
Op 25 november staat de volgende zondagse 
ochtendwandeling gepland onder leiding van Esther 
Duine. Vertrek om 8.45 uur vanaf het Pauluscentrum.  
 

 

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 Lodewijk de Vries.  
Kijk voor meer informatie in de Rondom van oktober of 
op de website www.musical-hoevelaken.nl  
 
 

http://www.pgdeeshof.nl/
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