
 
Zondag 6 oktober 2019 

 Derde  zondag van de herfst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 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: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: lied 
275  
 allen gaan zitten 
 
Als Kyrië denken we na over wie in ónze tijd profeet zijn. 
Daarbij kijken we naar het volgende filmpje: 
https://youtu.be/1mUQM7m_Qs4 
 
Aansluitend zingen we: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’: 
lied 816 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
In plaats van de eerste lezing wordt Habakuk 
geïntroduceerd: Wie was Habakuk? 
 
Lied: ‘Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd’:  
lied 156, 1 en 2   
 
Lezingen uit Habakuk:  
Habakuk 1, 1-7, 12-14  

Habakuk 2, 1-8, 18-20  
Habakuk 3, 1-4, 16-19  
 
Lied:  ‘Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd’:  
lied 156, 3 en 4  
 
Overweging 
  
Muziek: We kijken naar een filmpje:  
https://youtu.be/p-KI4wM5lPA 
 
Stef Bos - Het roer moet om (2018) 
Het roer moet om  
De wind steekt op  
De zeilen hoog  
De koers verlegd  
Want de ruimte om ons heen wordt kleiner  
Wij zijn gevangen in onszelf  
Ramen open voor ons denken  
Deuren open voor elkaar  
Weg met alle vooroordelen  
Weg met alle oorlogstaal  
 
Het roer moet om  
Het roer moet om  
Het onverzinbare verzinnen  
Het onbenoembare benoemen  
Het onverklaarbare verklaren  
En altijd blijven zoeken  
Voorbij de grens van wat wij denken  
Voorbij de grens van wie wij zijn  
Voorbij onszelf en wat we kennen  
Een and’re wereld en een nieuwe tijd  
 
Het roer moet om  
Het roer moet om  
Het onverlangbare verlangen  
Het onverzoenbare verzoenen  
Het onbereikbare bereiken  
En altijd blijven zoeken  
Voorbij de grens van wat wij denken  
Voorbij de grens van wie wij zijn  
Voorbij onszelf en wat we kennen  
Een and’re wereld, een nieuwe tijd  
 
Tijd voor ruimte  
Tijd voor schoonheid  
Tijd voor toekomst  
Tijd voor nu  
Tijd voor dromen  
Tijd voor samen  
Tijd voor alles anders zien 
 
Het roer moet om  
Het roer moet om  
Enz. 
 

gebeden en gaven 

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 
 

https://youtu.be/1mUQM7m_Qs4
https://youtu.be/p-KI4wM5lPA


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… 

 
Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’: lied 425  
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 
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Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
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Geluid: Thijmen Toom 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk en Israël en de tweede 
voor Vorming & Toerusting. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
 
Bij de eerste collecte: Kerk en Israël 
In 2019 ondersteunt PKN het werk in Nes Ammim, een 
internationale christelĳke gemeenschap in Israël gericht 
op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw 
gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het 
internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen 
uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. 

Wat hebben christenen geleerd over Jezus en Paulus en 
wat betekent dat voor ons christelĳk geloof? Aan de hand 
van stellingen met toelichting en video’s kunnen 
geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met 
joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie 
met nieuwe ogen te bekĳken. Uw steun via de collecte 
maakt al deze activiteiten mogelĳk. 
 
Bloemen 
Voor de bloemen is nog geen bestemming. Ieder die een 
bestemming weet kan dit aangeven bij de dienstdoende 
ambtsdrager. 
 
Kaart 
Cor de Rijke tobt erg met zijn gezondheid. Hij wacht op 
uitslagen van diverse onderzoeken. Heel spannend. Door 
het tekenen van de kaart laten we Cor en Bea weten dat 
we aan hen denken.  
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 27 september tot en met 7 oktober is Ellie afwezig 
i.v.m. de reis naar Oeganda. In deze dagen zal Peter 
Breure (Voorthuizen) bereikbaar zijn als iemand een 
predikant nodig heeft. Nel Stoffelsen treedt op als 
tussenpersoon. Haar gegevens: tel. 033-2582003 of 06-
25316748. E-mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Expositie Jonah 
Van 24 oktober tot en met 26 november is de expositie 
Jonah van Juke Hudig in de Eshof te zien. Dat kan behalve 
op zondag na de kerkdienst tot 12.00 uur ook op elke 
vrijdag- en zaterdagmiddag tussen genoemde data van 
13.00 uur tot 16.30 uur. Voor de middagen worden 
gastheren en gastvrouwen gezocht, twee per middag of, 
bij voldoende opgaven in blokken van 1 uur en 3 
kwartier. 
Voel je ervoor om 1 of meer middagen bezoekers te 
ontvangen en wegwijs te maken, geef je dan op bij Frits 
Harmsen, tel. 06-20162652 of per e-mail 
fritsharmsen@kpnmail.nl onder vermelding van een 
voorkeurmiddag of middagen. 
 
Agenda 
ma. 7 okt. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 7 okt. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 9 okt. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 9 okt. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 10 okt. 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
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