
 
Zondag 8 maart 2019 

tweede van de veertig dagen 
thema: 

ik ben bang 

 

Woorden bij de liturgische vormgeving:  

Uw staf en uw stok geven mij troost. 
U blijft steeds bij mij. 

Naar psalm 23 

 

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. 

 
Pianomuziek; welkom nieuw lid 
 
Intro: kinderen uit groep 1, 2 en 3 komen binnen terwijl ze 
zingen ‘Van oost tot west’ (t. en m. Guus Hoddenbagh): 
 
Refrein: 
Van oost tot west, 
van zuid tot noord 
wordt overal dit lied gehoord. 
Het maakt je blij, 
het maakt je vrij, 
dus zing maar mee 
als je het hoort. 
 
Klap maar in je handen… 
dans maar met je voeten… 
zwaai maar met je armen… 
tot eer van onze God. 
  

allen gaan staan 
Groet en drempelgebed 
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 Goede God, 
 U hebt ons uitgenodigd 
 om in uw huis te komen. 
allen Wees bij ons 
 met uw licht en uw liefde, 
vg en laat ons weten dat U er bent, 
 vandaag en alle dagen van ons leven. 
allen Amen. 
 
Openingslied: ‘Zie de zon, zie de maan’: lied 8b (t. en m. 
Rikkert Zuiderveld, bij Psalm 8) 

 
Smeekgebed, gezongen en gesproken (t. Gerard van 
Midden, m. Gerard van Amstel): 

 
We roepen tot u, God 
om een wereld 
waarin te weinig gelachen wordt 
en teveel gehuild. 
 
Om een wereld 
waarin teveel geschreeuwd wordt 
en te weinig gefluisterd. 
Teveel geroepen 
en te weinig geluisterd. 
 
Om een wereld 
waarin teveel mensen bang zijn 
en er te weinig troost is. 
Hoor ons, God, als wij u roepen: 

 
… gebedsstilte …  
 
Lied bij wijze van gebed van de zondag: ‘ik ben voor jou 
een nieuwe naam’: lied 934 (t. Piet van Midden, m. 
Gerard van Amstel) 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 3,9-14 (Bijbel in Gewone Taal) 
door … 
 
God zegt tegen Mozes: 
 
9-10‘Ik stuur jou naar de farao. Want ik heb gehoord hoe 
de Israëlieten om hulp roepen. En ik heb gezien hoe de 
Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet mijn volk uit 
Egypte weghalen.’ 
 
11Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao 
gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik 
niet.’ 12God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit 
Egypte weghalen, en hier op deze berg zullen jullie mij 
vereren. Dan zul je zeker weten dat ik je gestuurd heb.’ 
 
13Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat 
de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat 
moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet?’ 
 
14-15Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet 
tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je 
gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij 
voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun 
voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ 
 
Lied: ‘Wees niet bang’ (t. en m. Elly en Rikkert Zuiderveld; 
Op Toonhoogte 456)  
https://www.youtube.com/watch?v=Xvli55xiRDY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvli55xiRDY


Bij de lezing 
 
De farao vertelt… 
 
Lied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’:  lied 935  
(t. Jan Visser, m. Nando van Essen) 
 
Verhaal: ‘Elmer en de grote vogel’ 
 
Lied: ‘We doen het samen’ (t. Marianne Busser  en Ron 
Schröder, m. Marcel & Lydia Zimmer) 
https://www.youtube.com/watch?v=8o_SvhGr-Rg 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. Intussen zingen we ‘Samen is 
veel leuker’ (t. en m. Karin Koornstra) 
https://www.youtube.com/watch?v=pAxpTHpSmEs 
 
Voorbeden , steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Eeuwige God, hoor ons bidden. 
 
Goede God, we danken U 
voor lieve mensen om ons heen: 
onze ouders en opa’s en oma’s; 
vriendinnen en vrienden 
en alle mensen die ons blij maken. 
 
We bidden voor wie bang is: 
voor ziekte 
of voor ongelukken 
of voor terrorisme. 
Wilt u bij hen zijn? 
Zo bidden wij: eeuwige God, hoor ons bidden. 
 
We bidden voor mensen 
die veel hebben 
en toch niet gelukkig zijn; 
en voor mensen 
die machtig zijn en toch bang. 
Wilt u hen de weg wijzen? 
Zo bidden wij: eeuwige God, hoor ons bidden. 
 
Help ons te geloven 
dat u met ons meegaat op onze weg, 
ook als wij u niet zien. 
Laat ons voor elkaar 
een licht in het donker zijn. 
Zo bidden wij: eeuwige God, hoor ons bidden. 
 
Gebeden uit het voorbedenboek; 
overige gebedsintenties 
 
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: ‘God heeft zijn naam gezegd’ (t. Hans Bouma, m. 
Frits Mehrtens; Geroepen om te zingen 236)  staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
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Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Jan Vogel  
Koster: Aalt van de Pol 
Welkom: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Liselotte Waslander en Rozemarijn Waslander 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
Met medewerking van docenten en kinderen van 
verschillende basisscholen. 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting ‘Naar school in 
Haïti’ 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: Stichting ‘Naar school in Haïti’ 
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land 
waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en 
werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd 
door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die 
gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een 
kans krijgen op een beter bestaan. Voor de financiering 
van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk 
van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, 
kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus hard 
nodig! Wilt u meehelpen om het werk van de stichting 

https://www.youtube.com/watch?v=8o_SvhGr-Rg
https://www.youtube.com/watch?v=pAxpTHpSmEs


voort te zetten en daarmee het doel, onderwijs voor 
kinderen in Haïti, te verwezenlijken? 
  
Kaart 
We tekenen een kaart voor Dennis en Cisca Toebast & 
hun bakkerij. We feliciteren hen met hun 25-jarig 
jubileum. Zij dragen de Eshof een warm hart toe en dat uit 
zich in regelmatige sponsoring bij cateringzaken.    
 
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. 
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 zal Henk Blankestijn worden voorgesteld. 
 
Kinderdienst 
‘Een teken van leven’ is het thema van de 
veertigdagentijd. In de komende kinderdiensten gaan wij 
rondom dit thema aan de slag. Zo gaan wij samen met de 
kinderen op weg naar Pasen.  
Dit doen wij dit jaar met de verhalen uit het boek Exodus. 
De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit 
de donkerste nacht. Tijdens deze periode maken wij 
gebruik van een groot projectboek. Voor elke week staat 
in dit boek een grote illustratie bij het Bijbelverhaal. Ook 
staat deze vol met leuke activiteiten en materialen die wij 
gaan gebruiken tijdens onze kinderdiensten. 
Gezinsboekje ‘Een teken van leven’ 
Je vormt niet alleen op zondag met elkaar een gemeente, 
maar ook gedurende de week. Bij dit project is een boekje 
ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de 
vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. 
Een mooie manier om thuis vorm te geven aan het 
project. Dit boekje is ook te gebruiken om met elkaar in 
gesprek te gaan over thuis geloven met kinderen.  
 
Maak je eigen PALMPASENSTOK 

 
Op zondag 5 april worden tijdens de Palmpasendienst in 
de Eshof door de kinderen weer palmpasenstokken 
gemaakt.  Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar worden van 
harte uitgenodigd. Kom jij ook? 
 
Meehelpen in de Eshoftuin? 

In het nummer van ‘Rondom’ rond de jaarwisseling stond 
een bericht over de opzet van een duurzame, biologische 
bloemen- en moestuin in het kader van ‘de Groene kerk’.  
We hebben een stuk grond kunnen huren op het 
moestuinencomplex tegenover Veenwal nr. 5. Het is de 
eerste tuin links en verderop in het complex hebben we 
nog een gedeelte. Dat wordt speciaal voor de bloemen, 
fruit en kruiden. 
Afgelopen zaterdag zijn we begonnen met opruimen en 
de mest verspreiden. Nu moeten we het onderspitten. 
Daar zijn we nog wel even mee bezig. Wil je meehelpen? 
Graag! Neem een spade en een hark mee. We zijn er op 
vaste tijdstippen (als het redelijk weer is): 
Woensdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (nu 11 
maart) 
Zaterdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (nu 14 maart) 
Er zijn uiteraard altijd mensen van de tuingroep 
aanwezig. Aanmelden is fijn voor de planning, graag bij 
Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail: 
Eshoftuin1@pgdeeshof.nl  
 
Agenda 
ma. 9 maart, 9.30 uur: Wijkteam 2, Akkermaalshout 11 
ma. 9 maart, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 9 maart, 20.00 uur: Slotavond musical Jozef, de Eshof 
ma. 9 maart 20.00 uur: Filmen met je smartphone (2), de 
Eshof 
di. 10 maart, 9.30 uur: Pastorale Raad, Julianalaan 55 
di. 10 maart, 20.00 uur: Wat heet geloven?,  Julianalaan 
15 
di. 10 maart, 20.00 uur: Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 65 
wo. 11 maart, 20.00 uur: Wijkteam 9, Huygenserf 52 
wo. 11 maart, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 12 maart, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
zo. 15 maart, 9.00 uur: Bezoek aan Museumpark 
Orientalis door Basiscatechese 
 
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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