
 
Zondag 3 maart 2019 

 achtste zondag na Epifanie 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan ellie.boot@hccnet.nl. 

 
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 
 zodat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘Morgenglans der eeuwigheid’: lied 213, 
1 en 4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Gloria: ‘Woord dat ruimte schept’: lied 330 (tweemaal 
allen samen) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Wees stil en weet: Ik ben 
uw God’: lied 887 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Jeremia 7,1-15 
 
Lied: ‘Daar komt een man uit Anatot’: lied 177, 1 en 2 
 
Evangelielezing: Lukas 6,39-49 
 
Acclamatie: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’: lied 
905, 1 + 2 + 3 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zing maar en bid’: lied 905,4 
 

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

(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: ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’: 
lied 126a (Let op: het refrein wordt alleen de eerste keer 
herhaald, de tweede en derde keer niet.) staande 
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 Stichting Hulpdienst 



Hoevelaken. De tweede voor de Eredienst. 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 in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. 
Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. 
Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen 
vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar 
hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Ellen van der Linden. 
Haar broer Bernard (51) heeft een zeer ernstig 
herseninfarct gehad en is er slecht aan toe. We wensen 
haar van harte sterkte toe. 
 
Kaart 
We sturen vanmorgen een kaart aan Jan van den 
Hoeven. Op 15 februari kreeg hij een hartinfarct. Het 
bloedstolsel kon worden verwijderd en Jan is nu met 
medicijnen weer thuis. We wensen hem van harte goed 
herstel toe. 
 
Verzoeknummers 
Lied 213, ‘Morgenglans der eeuwigheid’, staat op het 
lijstje met lievelingsliederen van iemand in ons midden. 
Mede daarom zingen we het vandaag als openingslied. 
Ook ‘Wie maar de goede God laat zorgen’ is een lied 
dat iemand dierbaar is. We zingen vandaag de bekende 
melodie, maar met andere woorden (lied 905). En het 
slotlied komt bij verschillende mensen op hun 
wensenlijst voor. 
Wanneer ze passen in de liturgie, maak ik graag gebruik 
van uw wensen. Heeft u ook favoriete liederen? Mail ze 
me! (ellie.boot@hccnet.nl) 
 
Actie Kerkbalans en ZWO 
De Actie Kerkbalans is dankzij heel veel vrijwilligers 
weer goed afgerond, evenals de fondswerving van de 
werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. De toezeggingen zijn op 
dit moment: 
€ 116.000 voor de Actie Kerkbalans; 
€ 16.500 voor de ZWO. 
We zijn heel blij met dit prachtige resultaat! We willen 
alle vrijwilligers van harte bedanken voor het goede 
werk en alle gemeenteleden voor de toezeggingen. 
Namens de kerkenraad, het college van 
kerkrentmeesters en de werkgroep ZWO 
 

Vrijwilligersavond  
Vrijdag 22 maart is om 20:00 uur in de Eshof de 
voorstelling ‘De stem van Zand’ te zien. 
Het verhaal van Izaäk en Rebekka: Izaäk en Rebekka zijn 
oud. Elke ochtend begint met aankleden. Flarden van 
herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en 
Rebecca rijgt ze tot het verhaal van hun leven. In een 
voorstelling met vertelling, liedjes, muziek en spel laten 
David Gast en Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven 
komen en worden hun vragen en emoties herkenbaar 
voor mensen van nu. 
Bij de voorstelling worden headsets gebruikt en is het 
geluid te volgen via de ringleiding. 
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen. U 
nog niet? Neem dan even contact op met Lieske Duim-
0644296945. 
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zij 
betalen 5 euro bij binnenkomst. 

 
 
 
Samen op weg naar Pasen 
Zondag 31 maart 11:40 – 14:35 uur, de Eshof en het 
Pauluscentrum 
Op zondag 31 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! 
naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” We kijken 
vooruit naar het paasfeest. Even licht het paars van de 
Veertigdagentijd op en wordt roze. 
We vieren deze zondag gezamenlijk als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest 
dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er 
een driedubbel feest van. Er zullen verschillende 
workshops zijn in de beide kerkgebouwen en 
tussendoor eten we samen een boterham. 
In de komende weken zal er meer informatie gedeeld 
worden en zodra het volledige programma bekend is 



kun je je gaan opgeven voor de diverse workshops. 
Hierbij alvast een beschrijving van een van de 
workshops:  
Iconen schilderen 
Iconen zijn religieuze afbeeldingen. Vaak Maria met of 
zonder kind, Jezus of een of andere heilige. 
Oorspronkelijk komen de iconen uit het oosters-
orthodoxe en byzantijnse geloof. 
Om alvast een beetje sfeer te proeven....kijk maar eens 
op Youtube  (iconen schilderen) en ik zie jullie graag in 
de Eshof! Max. 15 pers.  De workshop duurt 2 uur en 
wordt gegeven door Cees Otte. 
 
25 mei: rommelmarkt in de Eshof 
De jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 25 mei van 09.00 tot 12.00. Op 23 en 24 mei is 
er tussen 18.00 en 20.00 de gelegenheid om uw spullen 
bij ons te komen brengen. Als u veel spullen heeft of nu 
al uw spullen kwijt wilt, neem dan contact op met de 
organisatie: rommelmarktdeeshof@gmail.com 
Tel. 0614575347 
 
Agenda 
ma. 4 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
ma. 4 maart, 19.30 uur: Wijkteam 4, Stoutenburgerlaan 
4C 
ma. 4 maart, 20:00 uur: Repetitie musical Jozef, de 
Eshof 
wo. 6 maart, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 6 maart, 20:00 uur: Repetitie Cantorij 
do. 7 maart, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
do. 7 maart, 20.00 uur: Liturgisch Werkoverleg, 
Haverhoek 13 
vr. 8 maart. 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, 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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