
 
Zondag 2 februari 2020 

vierde zondag na Epifanie 

 
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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Hij die gesproken heeft…’: lied 362 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed = lied: ‘Zoekend naar licht…’: lied 1005 
(Nederlandse tekst) Vers 1 en 3 vrouwen, 2 en 4 
mannen, 5 allen; refrein steeds allen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag (door Olivier) 
 
God, we geloven 
dat U bij ons bent 
en dat U ons hoort. 
Daarom bidden wij: 
laat ons bij U zijn 
en bij U horen. 
Vertel ons het geheim 
van uw liefde 
voor alle mensen. 
Laat ons die liefde 
mogen delen met elkaar. 
Amen. 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 39,1-20a 
 
Lied: ‘Rechter in het licht verheven’: lied 1008,1 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,1-10 
 

Lied: ‘Niet als een storm, als een vloed’: lied 321 in 
beurtzang: 1, 4 en 7 allen, 2 + 5 mannen, 3 + 6 
vrouwen  
 
Overweging 
 
Muziek na de overweging: ‘Rij jij of rij ik’ (door de 
musicalgroep) 
 
1. Hij kon zijn dromen niet voor zich houden, 
en voelde zich koning te rijk. 
Hij pronkte en deed als een god in de hemel 
en zette zichzelf te kijk. 
Hij hield zijn ego niet in bedwang, 
het ging met hem aan de zwier. 
Het paradeerde en zette kwaad bloed, 
het escaleerde en 't leek wel voorgoed. 
Zijn ego, zijn ego, zijn ikke, zijn ik 
riep: 'Wedden dat ikke hier zegevier?' 
 
2. Hij zag zijn dromen in duigen vallen, 
gezonken en diep in de put. 
Zijn sokkel brak af en zijn beeld was beschadigd, 
zijn ego werd omgeschud. 
Hij was een koning zonder gewaad, 
een ster die juist was gedoofd. 
Zijn ego kraakte en lag onder vuur. 
'Wie ben ik?' 't Maakte hem erg overstuur. 
Zijn ego, zijn ego, zijn ikke, zijn ik 
zei: 'Toch iets teveel in jezelf geloofd!' 
 
Want vallen en opstaan, 
stoppen en doorgaan, 
wind in de rug 
en als 't stormt, 
bliksem en stilte, 
zonlicht en kilte, 
zo wordt je ego gevormd. 
Maar… 
wie heeft de teugels, 
jij of ik? 
Of is het nog steeds: 
'rij-jij-of-rij-ik?' 
Wie is de ruiter, 
wie is het paard? 
Wie heeft de teugels 
en wat is dat waard? 
 
3. Hij zag zijn dromen tot wording komen 
en kwam uit de diepte vandaan. 
Hij kreeg in Egypte 't gewaad van een koning 
en kon het nu wél goed aan. 
Hij was een ster die straalt in de nacht, 
maar gaf aan and'ren het licht. 
Zijn ego kende zijn plaats en zijn aard 
en Jozef mende als ruiter te paard. 
Zijn ego, zijn ego, zijn ikke, zijn ik 
zei: 'Jij bent de baas en ik ben gezwicht!' 



Jozef! Jozef! Jozef! Jozef! 
 

gebeden en gaven 
 
Afscheid 
We nemen afscheid van twee contactpersonen: 
Marijke Bos-van Groningen en Anjo Spaan-van Dijk 
 
Geloofsbelijdenis (voorganger: Hannah Wicherink) 

staande 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
 
allen Ik geloof door alle twijfel heen, 
 dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat U met geen dood genoegen neemt. 
 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 

 
allen Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 

 
vg Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U door mensen 
 heel menselijk tot ons wilt komen. 

Dat U ons telkens weer doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

 
allen Ik geloof met alle twijfel 
 en met alle hoop die in mij is: 

versterk mijn geloof, Eeuwige, 
 Licht in de nacht. Amen. 
 
Vraag aan Hannah Wicherink die een hernieuwde 
verbintenis aangaat 
Hannah, wil jij voor een nieuwe periode als ouderling 
aan deze gemeente verbonden worden en je gelofte 
van inzet, trouw en geheimhouding vernieuwen? 
 
Antwoord van Johanna Theodora Wicherink-van der 
Herberg 

Zegen 

Wees gezegend in je arbeid 
in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest je leiden, 
zodat je je werk 
met liefde en vreugde kunt doen. 
Bewaar je vertrouwen in hem 
die jou bewaart op al je wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Hannah bijstaan, haar 

omringen met uw meeleven en haar dragen 
met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’’: lied 363 

allen gaan zitten 
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) 
 
Tegen het einde van de voorbeden komen de kinderen 
uit de oppas in ons midden. 
 
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. 

   allen gaan staan 
Zegen  
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn’: lied 416 
 

 
Zou u na de zegen nog even willen gaan zitten? 
 

 

Zondagsbrief 2 februari 2020 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen 
Pianobegeleiding Musicalkoor: Lodewijk de Vries 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten  
2e ambtsdrager: Gerwin Duine  
Lector: Ans Baas 
Zondagskind: Olivier Waslander  
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Tessa van Veelen en Fay van Veelen 



Koffiedienst: Jeannette van Driel en Eef van der Hoorn 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 
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: Eigen Diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in 
Hoevelaken en directe omgeving mensen die moeten 
rondkomen van een minimum inkomen. Dit kan 
komen doordat ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan. Deze 
gezinnen kunnen soms hun vaste lasten niet meer 
betalen en weten niet meer hoe ze het einde van de 
maand moeten halen. De  Diaconie staat deze 
gezinnen bij. Niet alleen door ze financieel te 
ondersteunen maar ook door ze wegwijs te maken bij 
het vinden van mogelijkheden van hulp die geboden 
kan worden door verschillende organisaties.  
 
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. 
 
Musical Jozef – de dromenkoning op 15 en 16 
februari 

 
Voor meer informatie kijk op www.musical-
hoevelaken.nl  
Na afloop van de dienst kunt u in de hal kaarten 
kopen. Kaarten zijn ook 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. De Groeibijbel waarvoor hij de platen 
schilderde was eind vorige eeuw een project van SGO 
Hoevelaken. 

Met de Groeibijbel, die zeven delen telt, hoopte men 
jonge mensen te interesseren voor de bijbel. 
Piet van Midden schreef hervertellingen van de 

Bijbelverhalen en Cees Otte tekende er kleurrijke 
kunstwerken bij. 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. 
 
Zondag 9 februari: verhaal uit de zaal 
Komende zondag zal Ben de Graaf de overweging 
doen tijdens de kerkdienst. Daarmee heeft hij de 
primeur van het ‘verhaal uit de zaal’. In het kerkblad 
van december/januari staat hier meer over te lezen. 
En natuurlijk ook op de website: ga naar 
www.pgdeeshof.nl, kies het tabblad ‘Rondom’ en kies 
daar het document ‘2019 12 december/januari’. 
 
Lezing in het Witte Kerkje 
Aanstaande dinsdag, 4 februari, zal Prof.dr. Jan 
Verhoef, emeritus hoogleraar klinische microbiologie 
en infectieziektes, ons meenemen in de geschiedenis 
van de gezondheidszorg en de rol van de kerk daarin: 
Ziekenzorg door de eeuwen heen: de rol van de kerk. 
Het onderwerp is actueler dan ooit in deze tijden van 
het coronavirus. Ondanks het feit dat sommigen 
vanuit de kerk ziekte als straf van god zagen, heeft de 
kerk door de eeuwen heen de zorg voor de zieke 
medemens als een essentiële taak op zich genomen. 
Ziekenzorg is vanuit de kerk ontstaan. 
De avond begint zoals altijd om 20.00 uur, vanaf 19.30 
uur ben u van harte welkom voor koffie of thee. De 
avond is gratis toegankelijk, er wordt om een 
vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de 
onkosten. (Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide) 
 
Agenda 
ma. 3 febr. 19.15 uur, Basiscatechese, de Eshof 
ma. 3 febr. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de 
Eshof 
wo. 5 febr. 10.00 uur: Wijkteam 5, Julianalaan 74 
wo. 5 febr. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 6 febr. 20.00 uur: Wijkteam 8, Julianalaan 15 
za. 8 febr. 10.00 uur: Oefenzaterdag musical Jozef, de 
Eshof 
zo. 9 febr. 10.15 uur: vertrek basiscatechisanten naar 
de synagoge in Amersfoort 
 
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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