
 
Zondag 9 februari 2020 

vijfde 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 nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
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: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’: lied 
218 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(301h; m. Suzanne Toolan) 
 
Gloria: ‘Je hoeft niet bang te zijn’: lied 935 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Genesis 40, 4b-22 
 
Lied:  ‘Zoudt Gij indachtig wezen’: psalm 130,2 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,17-22 
 
Acclamatie: ‘Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht’: 
psalm 119,47 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’: lied 
511, 1+5+7 

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) 
 
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: ‘Wat de toekomst brengen moge’: lied 913, 
1+2+4 staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in 
ons midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 

 
 

Zondagsbrief 9 februari 2020 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot en Ben de Graaf 
Organist: Skip van Rooij 
Lector: Elly de Graaf-Brundel 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Zondagskind: Tijmen de Vries 
Koster: Nico Peer  
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Rozemarijn Waslander en Tim Floor 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Voorkom en de 
tweede voor de Eredienst. 
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: Stichting Voorkom! 

Voorkom! geeft preventieve 
voorlichting over verslavende 
middelen, met name op scholen. 
De stichting voorziet in de 
behoefte aan informatie, 

advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van 
ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van 
(onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse 
normen. Ook het geven van weerbaarheidstrainingen 
hoort bij de doelstellingen van stichting Voorkom! De 
Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen 
winstoogmerk. Uw gift voor dit goede doel is van harte 
welkom. 
 
Van harte welkom! 
In ons kerkblad verschijnt regelmatig een introductie 
van nieuwe gemeenteleden. Mits zij daar zelf mee 
instemmen, zal de dienstdoende ouderling hun namen 
ook een keer vooraf aan een kerkdienst noemen. 
Vanmorgen zullen Gijs en Bertha Kamphorst-van den 
Bor worden voorgesteld. 
 
Musical Jozef – de dromenkoning op 15 en 16 februari 

 
De komende week kunt u nog kaarten kopen voor de 
musical Jozef. Mis het niet! 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. 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. 
 
Levensboom 
Binnen de Eshof leeft al enige tijd de behoefte om de 
geboorte van ‘Eshof-kinderen' zichtbaar te maken in de 
kerk. Er is al wel een prachtige plek om aandacht te 
schenken aan het overlijden van mensen uit onze 
gemeente; het zou mooi zijn om ook het (nieuwe) leven 

te tonen.  
Na een uitgebreide oriëntatie kozen we, samen met de 
vormgroep, voor een ‘Levensboom’. Wat deze boom 
uniek maakt is dat kinderen niet alleen een eerste jaar 
zichtbaar zijn, maar tot en met de basisschool. 
Het is ook de bedoeling dat meerdere werkgroepen in 
onze kerk met activiteiten rond deze boom te maken 
krijgen, zoals de oppas, kinderdienst, basiscatechese, 
pastorale raad, contactpersonen en de kosters.  
Op donderdag 20 februari is er om 19.30 uur in de 
Eshof een informatieavond over dit onderwerp.  
 
Agenda 
ma. 10 febr. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
wo. 12 febr. 19.30 uur: technische doorloop musical 
Jozef, de Eshof 
do. 13 febr. 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
do. 20 febr. 19.30 uur: Bijeenkomst over het  
‘Levensboom’-project, de Eshof 
vr. 14 febr. Try-out musical Jozef, de Eshof 
za. 15 febr. 14.00 uur: voorstelling musical Jozef, de 
Eshof 
za. 15 febr. 19.30 uur: voorstelling musical Jozef, de 
Eshof 
zo. 16 febr. 14.00 uur: voorstelling musical Jozef, 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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