
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 
31 december 2017 

gezamenlijke viering van de 
Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente 

 
Allen gaan staan. Het koor zingt: “Gij levende 
eerste en laatste” (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 
Oomen) 
 

Gij levende eerste en laatste 
moeder vader God onspreekbaar 
boven onze woorden uit: 
zegen uw mensen die hier nu zijn 
en al uw mensen waar ook ter wereld 
doe lichten over ons uw Aangezicht 
en geef ons vrede. 

 

Drempelgebed 
vg Uw Zon zal nooit slapen  
allen en de maan u nooit verlaten. 
vg Want uw eeuwig licht zal de LEVENDE zijn. 
allen De donkere dagen zullen voorbijgaan. 
vg Want een kind is ons geboren. 
allen Een zoon ons gegeven! 

vg Heel de aarde zal het zien, 
allen het heil van onze God. 
 Amen. 
 
Openingslied: “O God die droeg ons voorgeslacht”: 
lied 90a, in beurtzang: vers 1 en 6 allen, 2 en 4 
mannen, 3 en 5 vrouwen 

allen gaan zitten 
 
Psalmgebed: psalm 90 (vert. Nico Vlaming, m. 
Christiaan Winter; Heel mijn ziel, nieuwe psalmen 
voor kerk en koor) koor antifoon: 

 
 
1 Heer, u bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht. 
 
2 Nog voor de bergen waren geboren, 
voor u aarde en land had gebaard – 
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof 
en zegt: ‘keer terug, mensenkind.’ 
 
4 Duizend jaar zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren die voorbij is, 

niet meer dan een wake in de nacht. 
 
5 U vaagt ons weg als slaap 
in de morgen, als opschietend gras 
 

6 dat ontkiemt in de morgen en opscheit, 

en ’s avonds verwelkt en verdort. 
 
7 Wij komen om door uw toorn, 
door uw woede bezwijken wij. 
 
8 U hebt onze zonden voor u geleid, 
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. 

 
9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, 
wij beëindigen onze jaren in een zucht. 
 
10 Zeventig jaar duren onze dagen, 
of tachtig als wij sterk zijn. 
 
Het beste daarvan is moeite en leed, 

het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 
 
11 Wie kent de kracht van uw toorn, 
wie vreest oprecht uw woede? 
 
12 Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult. 

 
13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? 
Ontferm u over uw dienaren. 
 
14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, 
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 
 

15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons 
kwelde, 
de jaren wat wij ellende doorstonden. 
 
16 Toon uw daden aan uw dienaren, 
maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 
 
17 Laat ons uw genade dien, Heer, onze God, 
Bevestig het werk van onze handen, 
het werk van onze handen, bevestig dat. 
 
allen antifoon: 

 
 
Lezing uit het evangelie: Lukas 2,22-40 
 
Acclamatie: “Gij levende eerste en laatste” (allen) 
 
Overweging 

 
Muziek 
 
Lied: “Tijd van leven” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Henri Heuvelmans; LB 845 / GvL 527) 
 
Gebeden: 
- Lofzang van Maria 

 
- Voorbeden en stil gebed 

 



- Luthers avondgebed (t. Wilhelm Löhe, m. Geert 
van der Heide, bew. Henk Boswijk): 
 

allen gaan staan 
 
Gebed om zegen: “Gij levende eerste en laatste” 
(zie boven) 

 

Aan iedereen van harte 
een goede jaarwisseling 

toegewenst 
en een zalig nieuwjaar. 

 

Laatste nieuws van 2017 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij  
Pauluskoor o.l.v. Henk Boswijk 
Ouderlingen: Jac van Hoeijen, Nel van Rietschoten   
Diaken: Wouda Bakker  
Koster: Jan Stomphorst 
Geluid: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Leger des Heils.  
De tweede collecte is voor het onderhoud van het 
gebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen in de 
doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat 
is het doel van het Leger des Heils. Het Leger des Heils 
biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin 
van de betekenis: hulp door vanuit soepbussen eten te 
verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de 
vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor dak- 
en thuislozen, maar ook hulp in de vorm van 
crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer 
boven hun hoofd hebben. Wanneer iemand zonder huis 
zich bij het Leger meldt met een hulpvraag, helpt men 
deze persoon verder. Met eigen middelen, of door deze 
persoon door te wijzen naar een instantie die deze 
persoon beter van dienst kan zijn. Uw bijdrage is van 
harte welkom! 
 
Hilda Schouten-Attema overleden 
Op donderdag 28 december overleed Hilda Schouten. De 
week ervoor is ze 99 jaar oud geworden. Op woensdag 3 
januari zal er om 13.00 uur een afscheidsbijeenkomst 
zijn in de aula van begraafplaats Schootmanshof in 
Putten. Aansluitend zal ze (in besloten kring) worden 
begraven op de Oude Algemene Begraafplaats in Putten 
bij haar echtgenoot Ton. 
Op zondag 7 januari zullen we Hilda in de kerkdienst 
gedenken en een kaart met onze deelneming tekenen 
voor de kinderen en kleinkinderen. 
 

Tuin opknappen? 
 

Heeft uw tuin onderhoud nodig, maar komt u tijd te kort 
en kunt u hulp gebruiken? 

Dan staan wij, de jongeren van het Queen of Peace 
Highschool project, voor u klaar. 

In ruil voor onze hulp vragen wij een vrijwillige bijdrage 
voor de school in Oeganda. 

Interesse? 

Mail naar: queenofpeace.deeshof@gmail.com 
Of bel naar: 06-52382929 en laat een bericht achter.  

 

Taartenactie 
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 

taarten, zowel appeltaart, choco-ladetaart, 
monchoutaart of kwarktaart. 

Per taart vragen wij 10 euro. De gehele opbrengst zal 
gaan naar het diaconaal project  

Queen of peace Highschool in Oeganda. 
Interesse? 

Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u kunt 
mailen naar queenofpeace.deeshof@gmal.com of 

inleveren bij: Sandra Valkengoed. Korenbloemlaan 1. 

 
Kerkdiensten in de eerste week van 2018 
Op woensdag 3 januari is er om 9.00 uur een 
eucharistieviering in het Pauluscentrum, waarin pastor 
Karel Donders zal voorgaan. 
Volgende week zondag 7 januari wordt de dienst (om 
10.00 uur) in de Eshof geleid door ds. Diederiek van Loo 
uit Amersfoort. Aansluitend is de nieuwjaarsbegroeting 
waarvoor u allemaal van harte bent uitgenodigd. 
In het Pauluscentrum is er om 11.00 uur een woord- en 
communieviering waarin pastor Ben Piepers zal 
voorgaan. Vooraf is er geen koffie, maar ook hier is er 
na de dienst een nieuwjaarsbijeenkomst om te toasten 
op het nieuwe jaar. Ieder van harte welkom! 
 

Agenda  
wo. 3 jan. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.3 jan.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl 
/ www.katholiekhoevelaken.nl 
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
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