
 
Zondag 1 maart 2019 

eerste van de veertig dagen 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
 

De aarde zit boordevol hemel 
En elke struik 

Hoe gewoon ook 
Staat in lichterlaaie van God 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
‘Onze hulp…’ – eerste keer cantorij, tweede keer allen: 
 
‘Die sprak…’ – eerste keer cantorij, tweede keer allen: 

 
(t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

 
Openingslied: ‘Een mens te zijn op aarde’: lied 538, 1+2+3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
 

(Jan Pasveer) 
 
… gebedsstilte …  
 
Lied bij wijze van gebed van de zondag: ‘ik ben voor jou 
een nieuwe naam’: lied 934; vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 3,1-15 
 
Lied: Psalm 113 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; uit: 
‘Voor de kinderen van Korach – de lofzang’) 
 
Halleloe-Jah, laat ons zingen, 
alle knechten van de HEER! 
Klinken moeten zegeningen 
op de Naam, die alle dingen 
overkoepelt met zijn eer. 
 
allen (refrein 1) Onvergelijkelijk is de HEER… (refrein 1) 
 
Van nu aan, in alle tijden, 
zij geprezen Gods gezag. 

Laat zijn Naam naar alle zijden 
klinken in de wereld wijde, 
door de zon verlichte dag. 
 
allen Onvergelijkelijk is de HEER… (refrein 1) 
 
Boven volkeren der aarde 
rijst omhoog zijn majesteit. 
Hij, de ongeëvenaarde, 
die zich stralend openbaarde, 
stijgt boven de hemel uit. 
 
allen Onvergelijkelijk is de HEER… (refrein 1) 
 
Hooggezeten, nederziende 
in de hemel, op de aarde, 
tot in diepten van ellende, 
onze God, Hij openbaarde 
zich zijn arme, zijn beminde. 
 
allen (refrein 2) Onvergelijkelijk is de Heer… (refrein 2) 
 
Wie in stof is neergebogen 
aan de zelfkant van het leven, 
wil God glorieus verhogen. 
Hem wordt waardigheid gegeven 
bij zijn volk, in aller ogen. 
 
allen Onvergelijkelijk is de Heer… (refrein 2) 
 
Wie onvruchtbaar en terzijde 
leven moet, wordt niet vergeten. 
Haar wil God een plaats bereiden: 
Israëls moeder mag zij heten. 
Zonen zullen haar verblijden. 
 
allen Onvergelijkelijk is de Heer… (refrein 2) 
 
Halleloe-Jah! 
 
Evangelielezing: Matteüs 4,1-11 
 
Acclamatie: ‘Een mens te zijn op aarde’: lied 538,4 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zoals een moeder zorgt’: lied 811; vers 1 cantorij, 2 
en 3 allen 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Voorbeden, geopend en besloten met: 
‘Geef mij één uur genade’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 



Löwenthal) eerste keer cantorij, tweede keer allen: 
 
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 vrolijk over u geschreven staat’: lied 324; 
vers 1 en 3 allen, 2 cantorij staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

Zondagsbrief 1 maart 2020 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Cantorij o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Lector: Irene de Vries 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Myriam Beitler 
Koffiedienst: Annie Schuurman en Jannie van der Veen  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie/ZWO en de 
tweede voor Vorming & Toerusting. 
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: ZWO in Actie  
Volgens schattingen leven er in Nederland enkele 
tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij 
hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Bovendien is er altijd de angst om 

opgepakt en uitgezet te worden. Mensen zonder 
papieren mogen niet werken en hebben geen recht op 
sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, 
Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam 
en Den Haag, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing, zodat ze perspectief 
krijgen op hun leven. Uw bijdrage is van harte welkom! 
 
Paaskaars 
Vandaag is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. De 
paaskaars brandt dan niet in het liturgisch centrum, maar 
in de ontmoetingsruimte. Het Licht is altijd aanwezig – 
maar het is soms moeilijker te zien. 
De kinderen krijgen in deze weken niet het paaslicht mee 
naar de kinderdienst, maar iets anders… 
 
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. 
 
‘Bekend maakt bemind’ - In gesprek met een vluchteling 
Op maandag 2 maart om 20:00 geven we het woord aan 
Ahmad Al Haj. Hij is gevlucht uit Syrië en vertelt zijn 
persoonlijke verhaal. 
In de media komen verhalen van mensen die zélf gevlucht 
zijn en hún redenen voor het nemen van deze cruciale 
beslissing nauwelijks aan bod. Ben jij benieuwd wat het 
daadwerkelijk betekent om te moeten vluchten uit je 
land? Hoe het is als je leven tot stilstand komt en je álles 
wat je hebt opgebouwd moet achterlaten? Hierover 
vertelt Ahmad Al Haj op deze boeiende avond. Hij deelt 
zijn persoonlijke ervaringen. De avond wordt 
georganiseerd door VluchtelingenWerk. De bijeenkomst 
is bedoeld voor iedereen!  Aanmelden bij Simon Drost, 
tel. 0624804935 

Zeg me, wie ben je... 

Op donderdag 5 maart is er in de Eshof een avond over 
Joodse mystiek – vrouwenwijsheid. Wie zijn ze toch, die 
Bijbelse vrouwen? Ze worden meestal benoemd als 
vrouw-van. Maar is er niet meer te vinden? Magda van 
der Ende ging op zoek naar de betekenis van een tiental 
Bijbelse vrouwen. 
De avond begint om 20.00 uur. Deelname: € 5,00. Meer 
informatie vindt u in de brochure Vorming & Toerusting 
of op de website www.pgdeeshof.nl  
 
Filmavond over Dietrich Bonhoeffer – vrijdag 6 maart 
In dit gedenkjaar is het ook 75 jaar geleden dat Dietrich 
Bonhoeffer werd vermoord, enkele weken voor de 
capitulatie van Hitler-Duitsland. Bonhoeffer was een 
veelbelovende theoloog die deelnam aan een politieke 
samenzwering tegen Hitler. Zijn gedachtegoed inspireert 
nog steeds. 
In de Johanneskerk in Amersfoort, Westsingel 30, wordt 

http://www.pgdeeshof.nl/


op vrijdag 6 maart de film Agent of Grace vertoond, een 
speelfilm uit 2000. Om 17.30 wordt er gezamenlijk 
gegeten, om 19.30 uur begint de film. Na de film is er een 
nabespreking o.l.v. ds Alke Liebich. Aanmelden voor de 
Johannesmaaltijd: johannesmaaltijd@hotmail.com. 
 
Agenda 
ma. 2 maart, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 2 maart, 20.00 uur: Bekend maakt bemind – in 
gesprek met een vluchteling, de Esdof 
wo. 4 maart, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 4 maart, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 5 maart, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
do. 5 maart: 20.00 uur: Zeg me, wie ben je? – Joodse 
mystiek – vrouwenwijsheid, 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. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

