
 
Zondag 13 januari 2019 

 Eerste zondag na 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’:  
lied 72: 1, 2, 3 en 4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
 
allen: 
Om ontferming 
voor de wereld 
bidden wij U, God. 
   (t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox)  
 
 
Gloria: ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’:  
lied 72: 5, 6 en 7 
 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 40, 1-11 
 
Lied: ‘Verwacht de komst des Heren’: lied 439: 1, 2 en 4   

Evangelielezing: Lucas 3, 15-16. 21-22 
 
Lied: ‘Wij zullen leven, God zij dank’:  lied 611   
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ’Juich voor de koning van de Joden’:  
lied 526: 1, 2 en 4 

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 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: ‘Heb dank, o God van alle leven’: lied 315  
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 
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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 
 



Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Jacqueline Berends 
Koffiedienst: Tineke van der Veen en Joke van de Pol 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede 
voor Vorming en Toerusting. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
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.  
 
Bloemen 
We geven vandaag de bloemen mee aan Rik Willemsen. 
Het laatste half jaar heeft hij als stagiair allerlei 
werkzaamheden verricht in het kader van zijn studie. Hij 
zal nog officieel afscheid nemen in de kerkenraad en via 
de Rondom, maar vandaag zwaaien wij hem als gemeente 
alvast uit. We wensen hem succes met zijn verdere studie. 
 
Kaart 
We sturen een kaart naar Ben Kroonenburg. Zijn 
gezondheid gaat hard achteruit. Een kerkbezoek is voor 
hem te belastend geworden. We wensen hem en de 
mensen om hem heen heel veel sterkte toe in deze zware 
tijd. 
 
Een tweede kaart is voor Jan den Hartog. Hij werd op 11 
januari geopereerd aan een hersentumor. We wensen 
hem veel kracht toe. 
 
En een derde kaart tekenen we voor Max de Vries. Hij ligt 
in het ziekenhuis met een ernstige blaasontsteking en een 
vergrote prostaat. Op 14 januari zal hij worden 
geopereerd. Ook voor hem een groet vanuit de Eshof met 
de wens dat hij weer snel zal opknappen. 

 
Video-opname van de dienst 
Er zal vandaag een  video-opname worden gemaakt van 
de dienst. De beelden zijn niet voor publicatie, maar 
zullen uitsluitend door Rik Willemsen worden gebruikt bij 
zijn opleiding tot predikant. De camera zal waarschijnlijk 
ergens in de buurt van de geluidsmensen worden 
opgesteld op een statief. Wilt u absoluut niet in beeld, 
zoekt u dan een plekje buiten het 'zicht' van de camera. 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 14 t/m 18 januari zal Ellie afwezig zijn i.v.m. haar 
studie. Jan Hofman zal als contactpersoon beschikbaar 
zijn. jjw.hofman@kpnplanet.nl; 033-2572459.  
 

 
Geduld met God 
Wat wij nodig hebben, is geduld met God. Dat zegt Tomáš 
Halík, Tsjechisch theoloog, filosoof en psycholoog. 
Bij voldoende belangstelling, zal de leeskring 'Geduld met 
God' worden herhaald 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. 
 

 

Paus Franciscus 

Op maandag 14 januari (20.00 – 22.00 uur) zal Stijn Fens 
in de Eshof een lezing houden over Paus Franciscus.  Hij 
volgt de paus op de voet, heeft een boek over hem 
geschreven en kent als geen ander de ins en outs van het 
pontificaat van deze paus. 
 
In 1978 bezoekt Stijn Fens als twaalfjarige voor het eerst 
Rome en sindsdien wil hij er altijd weer naar terug. Gaat 
na zijn studie voor de KRO werken, waar hij zich bij tal 
van programma’s ontwikkelt tot Vaticaankenner. Is 
redacteur en columnist van Trouw. In 2015 maakte hij 
met drie collega’s het eerste Nederlandse interview met 
paus Franciscus. Deelname aan de avond kost € 5,00. Kijk 
voor meer informatie in de brochure V&T of op de 
website. 
 
Agenda 
ma. 14 januari, 20.00 uur: Wijkteam 2, Ridderspoor 12 
ma. 14 januari, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 14 januari, 20.00 uur: lezing over Paus Franciscus, de 
Eshof 
di. 15 januari, 20:00: Bestuur Cantorij, de Eshof 
wo. 16 januari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 16 januari, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters, 
de Eshof 
do. 17 januari, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
vr. 18 januari, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de 
Eshof 
 
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. 
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