
 
Zondag 27 januari 2019 

 derde 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: ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde:  
lied 105: 1 en 2  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
Gloria: ‘Zou ik niet van harte zingen’: lied 903: 1, 2 en 5  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: 1 Koningen 19, 1-18 
 
Lied: ‘Het woord dat u ten leven riep’: lied 316: 1 en 3 
 
Overweging 
 
Muziek 

 
Lied: ‘Laat ons de Heer lofzingen’:  lied 864, 1 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: ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’:  
lied 806  
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
allen Amen 
(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 
 



 
Collecten 
De eerste collecte is voor JOP Jeugdwerk en de tweede 
voor Onderhoud van het gebouw. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
 
Bij de eerste collecte: JOP Jeugdwerk 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong 
Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of 
schoolklassen via internet tegen andere groepen of 
klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep 
uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de 
hoogste score. Het spel is een ideale manier om 
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en 
vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen 
meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien 
teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge 
vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is 
beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-
12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor 
groep 7 en 8). Wij collecteren mee zodat JOP nieuwe 
spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in en buiten de 
kerk. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar het echtpaar Verdonk-van 
der Kooij. Zij zijn op 2 februari 40 jaar getrouwd. Van 
harte gefeliciteerd! 
 
Kaart 
Op 29 januari wordt Ali Pul geopereerd aan een versleten 
heup. Ook Ina van Os zal een operatie ondergaan aan 
haar hand (carpaal tunnelsyndroom). 
Met het ondertekenen van de kaart wensen wij beiden 
sterkte en een voorspoedig herstel. 
  
Agenda 
ma. 28 januari, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 28 januari, 19.30 uur: Auditieavond musical Jozef, de 
Eshof 
wo. 30 januari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
vr. 1 februari, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
vr. 1 februari, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de Eshof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famous! – Tienermusical in de Eshof – 2 en 3 februari 
 

 
 

 
Komende week zullen de antwoordenveloppen met de 
toezeggingen voor de actie Kerkbalans en ZWO weer bij u 
worden opgehaald. 
 
Het thema dit jaar is GEEF VOOR EEN KERK IN BALANS.  
Het College van Kerkrentmeesters hoopt daarom ook van 
harte, dat  onze financiële balans niet de verkeerde kant 
opslaat. 
 
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/

