
 
Zondag 6 januari 2019 

 Epifanie 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’: psalm 
72: 1, 3 en 5 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed  
met na elke gebedsintentie een strofe uit lied 470: ‘U Jezus 
Christus loven wij’: lied 470: 1 t/m 7 
 
Gloria: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Jesaja 60,1-6 
 
Lied: ‘Een ster ging op uit Israel’: lied 496: 1 en 3 
 
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12 
 
Lied: ‘Een kind geboren te Bethlehem’: lied 515 
 

Overweging 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden,  
gezongen gebed: ‘Door goede machte trouw en stil 
omgeven’: lied 511: 1, 5, 6 en 7 
 
elke gesproken voorbede wordt daarna steeds besloten 
met: ... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 
Hoor ons bidden. 
 

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

 
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: ‘Er is uit 's werelds duistere wolken’: lied 482: 1 
en 3 
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
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Voorganger: Ds. Diederiek van Loo, Amersfoort 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Mart Geelhoed 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Lector: Hans van den Berg 

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 
 



Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Oppas: Myriam Beitler en Lara Floor 
Koffiedienst: Jeanette van Driel en Eef van der Hoorn 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Passantenverblijf 
Amersfoort en de tweede voor het Jeugd- en 
Jongerenwerk. De kinderen mogen hun bijdrage doen in 
de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Passantenverblijf Amersfoort 
Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het Passantenverblijf 
aan de Arnhemseweg in Amersfoort. Daar krijgt hij of zij 
een bed, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. We 
kunnen deze mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats 
door onze bijdrage toch het gevoel geven ergens welkom 
te zijn. Uw bijdrage is van harte welkom.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Geeske Knol. Ze is begin 
november gevallen en heeft haar schaambeen gebroken. 
Tijdens de revalidatieperiode bleek dat ze geestelijk 
behoorlijk achteruit gaat. Ze wordt nu tijdelijk 
opgevangen in Hilversum. Het is niet zeker of ze nog thuis 
zal kunnen komen. We wensen haar veel sterkte en laten 
haar weten dat we aan haar denken.  
 
Bloemen 
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Suggesties 
zijn welkom bij Lies Lekkerkerker. 
 
 

 
Geduld met God 
Wat wij nodig hebben, is geduld met God. Dat zegt Tomáš 
Halík, Tsjechisch theoloog, filosoof en psycholoog. 
Dinsdag 8 januari is de (voorlopig) laatste 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. 
 
Als er voldoende belangstelling voor is, zal de leeskring 
'Geduld met God' herhaald worden op drie avonden in de 
komende maanden: dinsdagen 5 februari, 5 maart en 9 
april van 19.30 tot 21.30 uur bij één van de deelnemers 
thuis. Kijk voor informatie in de brochure van V&T. 
Opgeven kan bij Ellie Boot. 
 

Agenda 
ma. 7 januari, 9.00 uur: Pastorale Raad, Nassaulaan 64 
di. 8 januari, 20.00 uur: Wijkteam 6, Tabaksland 12 
wo. 9 januari, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 9 januari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 10 januari, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
vr. 11 januari, 15.00 uur: Wijkteam 1, Klaarenbeeksingel 
75 
vr. 11 januari, 19.00 uur: Repetitie tienermusical 
 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

