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Zondag 21 januari 2018 
 

Oecumenische viering in de  

‘week van gebed voor de eenheid’ 

Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 

Hoevelaken 

 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 

gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 

complete liturgie met daarin de liederen die niet in 

het liedboek staan, mail dan naar 

predikantsassistent@gmail.com 

 

Vooraf aan de viering oefenen we twee liederen: 

“Halleluja” en “De rechterhand van God” (zie p. 3 

en p.4) 

 

Mededelingen 

Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 

luisteren we naar muziek. 

 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; 

allen hoor ons gebed: 

 maak ons in Christus één. 

 Amen. 

 

Openingslied: “Hier ben ik, ik ben gekomen” 

(t. Jantine Dijkstra, m. Dirk Zwart) 

1 koor/cantorij, 2 en 3 allen  

 

allen gaan zitten 

 

Gebed om ontferming; elke gebedsstrofe wordt 

besloten met   (301a; orthodox) 

 

Gloria: “Het lied in de vuuroven” 

(t. Huub Oosterhuis, m. Nu dyn leven; Gezangen 

voor liturgie 491) 1 en 6 allen, 2en 4 vrouwen, 3 

en 5 mannen 

 

de heilige Schrift  

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing uit de Torah = lied: “De koning van 

Egypteland” (t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg; 

Liedboek 169) 

 

Evangelielezing: Matteüs 9,18-26 

 

Acclamatie: “Halleluja” (Thuma Mina 55) 

1e keer koor/cantorij, 2e en 3e keer allen 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 

 

Overweging 

 

Lied: “De rechterhand van God” (The right hand 

of God; vert. Gert Landman) 1 koor/cantorij, 

2+3+6 allen, 4 mannen, 5 vrouwen 

 

gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 

inzameling van de gaven; intussen luisteren we 

naar muziek. 

 

Aanhef van het tafelgebed 

vg De Eeuwige zal bij u zijn. 

allen De Eeuwige zal u bewaren. 

vg Harten omhoog, 

allen wij heffen ze op! 

vg Laten wij danken de Eeuwige God, 

allen Hij is het waard onze dank te  

 ontvangen! 

 

Tafelgebed 

vg Wij zegenen U, in uw verborgenheid 

gezegend om uw zon, uw scheppingsdag; 

genoemd, gekend, bemind, volbracht, geheiligd 

worde uw Naam, door ons, al doende recht; 

opdat nu eindelijk uw wil geschiede 

en mensen niet meer sterven van de honger. 

Daarom zingen wij: 

 

Sanctus-/benedictushymne (t. Sytze de Vries, m. 

Willem Vogel; liedboek 404e) 

 

Wij zegenen U om Israël 

uw heilige wijnstok 

waaraan U ons deel hebt gegeven 

door Jezus uw dienstknecht. 

Wij zegenen U om hem 

in wie uw trouw verschenen is, 

die uw Naam geheiligd heeft 

uw woord bevestigd – 

 

die ons heeft gezegd wat leven is, 

ons heeft voorgedaan wat liefde doet 

toen hij in de nacht van de overlevering 

het brood nam, U zegende, het brak 

en zei: “Dit is mijn lichaam voor u; 

doe dit om mij te gedenken.” 

 

Ook nam hij de beker, zegende U 

en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

“Drink allen hier uit; 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Blijf dit doen om mij te gedenken.” 

 

Hierop volgen de gesproken voorbeden, besloten 

met: 

 

Doe komen over ons uw levensadem, 

de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd 



2 
 

die ons leert bidden: 

 

Vredegroet 

vg De vrede van de eeuwige God 

 zij altijd met u. 

allen En ook met u. 

vg Geven wij elkaar een teken van vrede… 

 

We wensen elkaar vrede toe. 

 

Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn 

wordt ingeschonken, zingen we: 

 

 

Wij delen met elkaar brood en wijn. Liselotte 

reikt druivensap aan. In de overige bekers zit 

alcoholhoudende wijn. Tegen het einde van de 

maaltijd zingen we “Cantai ao Senhor”:  

 

(vert: Zing voor de Heer een nieuw lied! Ps 98,1) 

 

Tegen het einde van de maaltijd komen de 

kinderen uit de oppas in ons midden. 

allen gaan staan 

Zegen 

 

Slotlied: “Nu wij uiteen gaan” (t. Sytze de Vries, m. 

Christiaan Winter; Liedboek 423) 1 en 3 allen, 2 

koor 
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Collecten 

De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk; de 

tweede collecte is voor de cantorij. 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 

voor Oeganda.  

 

Bij de eerste collecte: 

Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  

maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De 

doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 

jaar bij wie door de arts of specialist is 

vastgesteld dat er sprake is van een terminale 

fase met een levensverwachting van korter dan 

drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom. 

 

De bloemen gaan vanmorgen naar Dicky en 

Fokke van der Veer-Snijder (van Dedemlaan 3). 

Met de bloemen willen wij hen van harte 

feliciteren met hun 40 jarig huwelijk op 25 

januari a.s. 

 

Kaart 

Jan van Putten (Elzenlaan 40) heeft twee hersen-

infarcten gehad waarvan hij nog niet helemaal is 

hersteld. Wij wensen hem van harte beterschap.  

  

Taartenactie  

Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de 

lekkerste taarten, zowel appeltaart, choco-

ladetaart, monchoutaart of kwarktaart.  

Per taart vragen wij 12,50 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@gmail.com of inleveren 

bij: Sandra Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 

  

Ontdek de monnik in jezelf 

Op donderdagavond 25 januari zal Leo Fijen, 

naar de Eshof komen om te vertellen over een 

manier om om te gaan met de drukte van het 

alledaagse. Hij baseert zich daarbij op zijn 

ervaringen met de kloostertraditie, waar hij 

verschillende tv-programma’s over heeft 

gemaakt. Zie voor meer informatie de brochure 

van vorming & toerusting. 

Tijd: 20.00-22.00uur; kosten € 5,00 per persoon   

 

Wat zingen we straks na de dienst?  

We gaan weer zingen! Net als de afgelopen jaren 

doen we dit aansluitend aan deze oecumenische 

viering. 

De inleiding op de liederen, de directie en de 

begeleiding zijn in handen van onze eigen musici. 

Tijd: circa 11.30 – 12.15 uur; 

Leiding: Annahes Boezeman en Albert Hegge. 

 

Agenda 

zo.21 jan.11.30u Wat zingen we? de Eshof 

di.23 jan. 19.15u Catechisatie, de Eshof  

wo.24 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 

do.25 jan. 20.00 Kerkenraad, de Eshof 

do.25 jan.20.00u Ontdek de monnik in jezelf 

zo.28 jan.16.00u Brede Pastorale Raad: 

“Ontmoeting”, de Eshof 

   

 

 


