
 
Zondag 26 januari 2020 

 Derde na Epifanie 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 allen gaan staan 
 
Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’:  
lied 280: 1, 2, 3 en 4  
  
Moment stilte 
 
Begroeting 
vg Onze hulp komt van God 
 met Hem is het allemaal pas goed begonnen 
allen Hemel en aarde 
 Orde in de chaos, 
 Licht in het donker, 
 Mensen die op adem komen.  
vg En als wij op weg gaan door het leven, 
 door het donker naar het licht, 
allen Gaat Hij met ons mee.  
vg In zijn Naam wensen wij elkaar 
allen Vrede en alle goeds. Amen 
 
 allen gaan zitten 
 
Houvast zoeken – opstap naar het gebed 
 
Lied: ‘Uw wankele voeten zet Hij vast’: lied 121: 2 
 
Gebed om steun en verbinding. 
elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(301h; m. Suzanne Toolan) 
Kyrië leison 
 
Lied: ‘Geef dat ik kan zien’: lied 891: 2  
 
‘Bij mijn kladden gegrepen’   
Uit ‘Een knipoog van God’, tekst bij Psalm 116 

Het scheelde geen haar 
of ik was uitgegleden 

weggezakt in een bewusteloos bestaan. 
Het was met mij zover 

dat angst mij in de greep kreeg 
want ik had al mijn moed laten gaan. 

… 
Totdat ik opeens 

bij mijn kladden werd gegrepen 
op het nippertje gevat in mijn kraag. 

… 
Beide benen op de grond 

vaste voet op vaste bodem 
weg uit het verleden naar vandaag. 

 
Glorialied: Geroepen om te Zingen 39: 1 en 2 
(Melodie: lied 405) 
 
Eer aan God de Vader, Heer van alle tijden. 
Eer aan de Schepper van hemel, zee en aard. 
Uw naam moet geprezen, U wilt steeds bevrijden. 
Daarom bent U ons loflied altijd waard. 

Eer aan God almachtig, boven elk verheven: 
U alleen schept leven, en licht na elke nacht. 
Groter dan wij mensen, groter dan ons leven, 
sterker dan dood: de liefde is uw kracht.  
 
 de heilige Schrift 
 

  
Inleiding bij de lezingen: 
In de put, uit de put. 
Daarna mogen de kinderen het licht meenemen en naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Genesis 37, 12 t/m 25 
 
Lied: ‘Jozef zoekt zijn grote broers’: lied 166b: 1 en 2  
  
Evangelielezing:  
Johannes 1, 1 t/m 5; 3, 31 t/m 34; 9, 1 t/m 7 
 
Lied ‘Waar de mensen dwalen in het donker’:  
lied 286: 1 en 2   
 
Overdenking 
 
Muziek 
 
Lied:  ‘Eens als de bazuinen klinken’: lied 769: 5 en 6  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ...  
 
vg Zo bidden wij: 
allen Keer U om naar ons toe… (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld Liedboek 214) 

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 
 



allen Onze Vader, die … 
 

Slotlied: ‘Nu wij uiteen gaan’: lied 423: 1, 2 en 3 
 
 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 JOP Jeugdwerk en de tweede 
voor onderhoud van het gebouw. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van 
‘Nacht Zonder Dak’. Dit is een project waarbij kinderen 
een nacht in een eigengebouwd ‘huis’ kunnen 
overnachten en zo meeleven met vluchteling kinderen.  
 
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. 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. Collecteer mee zodat JOP 
nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in en 
buiten de kerk. 
 
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. 
 
Actie Kerkbalans 
De afgelopen weken zijn er weer vele vrijwilligers op pad 
geweest  voor de actie Kerkbalans met als thema GEEF 
VOOR JE KERK.  Als het goed is heeft u alle informatie 
ontvangen. U kunt in de week van 27 januari een lid van 
uw wijkteam verwachten om het antwoord bij u op te 
halen. Uw medewerking is voor ons college van grote en 
blijvende waarde! Mogen wij weer op u rekenen?  
 
De ecologische voetafdruk van IKEA 
Op donderdag 30 januari van 20.00 tot 22.00 uur houdt 
Albert Martens, oud directeur HRM International van 
IKEA, in de Eshof een presentatie over wat IKEA verstaat 
onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid. 
Kijk voor informatie in de brochure V&T of op de website 
www.pgdeeshof.nl.  
 
Musical Jozef – de dromenkoning op 15 en 16 februari 
Kaarten verkrijgbaar bij: De Hoevelakense Boekhandel, 
Boekhandel Roodbeen in Nijkerk of stuur een e-mail naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl  
 
Expositie: Jozef in de Groeibijbel 
De expositie van de platen die Cees Otte schilderde rond 
de Jozef-cyclus is nog t/m 16 februari hier in de Eshof te 
zien. Wie geïnteresseerd is in deze of andere 
kunstwerken van Cees, kan zijn website bezoeken 
(ceesotte.nl) of kan contact met hem 
opnemen: cees@ceesotte.nl - telefoon 033 2536476. 
 
Agenda 
ma. 27 jan. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 27 jan. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 28 jan. 19.30 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
wo. 29 jan. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 30 jan. 20.00 uur: De ecologische voetafdruk van 
IKEA, de Eshof 
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