
 
Zondag 8 juli 2018 

 derde van de zomer 
uitzwaaidienst; thema:  

samen sterk 

 

De meeste 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 nel.stoffelsen@kpnmail.nl 

 
Bij de hoofdingang van de Eshof kunt u uw zakje met 
‘talenten’ in een daarvoor bestemde doos doen. Straks 
wordt de opbrengst bekendgemaakt. 
 
Vooraf aan de dienst wordt een film vertoond van de 
verschillende acties die in het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden om geld te werven voor het diaconale 
project. 
 
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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Overal zijt Gij’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld Liedboek, 165) 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
(lied 301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie 
eleison, na de tweede Christe eleison, na de derde Kyrie 
eleison) 
 
Gloria: ‘Schouder aan schouder’ (t. en m. Guus 
Meeuwis, John Ewbank, Jan Willem Roozenboom en Jan 
Willem Roy) coupletten door de Oegandagroep: 
 
We staan schouder aan schouder 
Ik keek even op zij 
De blik in jouw ogen zegt alles voor mij 
De wereld ligt open kansen genoeg 

Wie bang is voor fouten doet het nooit goed 
 
allen (refrein): 
 
Schouder aan schouder 
Met het dezelfde doel 
Uit hetzelfde hout 
Met hetzelfde gevoel 
En wat er gebeurt alles kunnen we aan 
Zolang we maar schouder aan schouder staan 
 
allen: refrein (herh.) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. Terwijl ze 
naar de kinderdienst gaan, zingen we: 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Prediker 4, 9-12 
 
Lied: ‘In Christus is noch west noch oost’: lied 969 
 
Brieflezing: 1 Korintiërs 12,12-27 
 
Acclamatie: ‘Yesu anjagala’ (de Oegandagroep zingt de 
Lugandese tekst, allen zingen de Engelse tekst) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’: lied 416 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Opbrengst van de ‘talenten’; over teamwork 
 
Inzameling van de gaven; intussen zingt de 
Oegandagroep ‘Beesiimye abawereza Mukama’ (lied 
dat in Oeganda bij de inzameling van de gaven 
gezongen wordt): 

Beesiimye abawereza Mukama muggulu eyo  
mirembe myereere 
Beesiimye abatoola ku byabwe ne bawa Mukama 
mirembe myereere 

(Vertaling: ‘Gelukkig zijn zij die God dienen’ 
en vermoedelijk nog een andere zaligspreking) 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
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: ‘Wij gaan op weg…’ (t. Hanneke Klinkert en 
Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel) staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in 
ons midden. 
 
Zegen 
 
Oegandagroep zingt, als beaming van de zegen: ‘Pak 
maar m’n hand’ (t. en m. Nick en Simon); tijdens het 
zingen verlaten ze de kerkzaal. (Natuurlijk kunt u hen bij 
de koffie een goede reis wensen!) 
 
Kijk maar naar de huizen om je heen 
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen  
En zitten er geen vleugels aan een vogel 
vliegt die toch nooit ergens heen 
Ook al krijg je nog zo vele kansen  
er gaat er altijd eentje mis 
En doordat je mijn gezang kunt horen 
Weet je ook wat stilte is 
Want het een kan niet zonder het ander 
 
refrein: 
Pak maar m'n hand 
stel niet teveel vragen 
je kunt niet als enige de wereld dragen 
Pak maar m'n hand 
laat mij de weg wijzen  
Er is geen probleem  
Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 
maar je kunt het niet alleen  
 
Als je weer een wedstrijd hebt verloren 
En je voelt je niet zo fijn 
Weet dan dat je extra goed moet zaaien 
Wil de oogst wat beter zijn 
Maar je vindt de hulp zo overbodig  
Want je weet het zelf zo goed  
Toch heb je je naaste mensen nodig 
Die vertellen hoe het moet 
Want het een kan niet zonder de ander 
 
refrein: Dus pak maar m'n hand … 
 
Ik reik je mijn hand dus grijp deze kans 

want ik bied graag mijn hulp aan jou, aan jou 
Ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt 
 
refrein: Pak maar m’n hand … 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het jongerenproject Oeganda 
en de tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen 
hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Jongerenproject Oeganda 
De jongeren en begeleiders van het diaconaal 
jongerenproject staan te popelen om naar Oeganda te 
gaan! Eindelijk is het zover! Er is voldoende geld 
opgehaald om de reis te kunnen maken en om een 
bijdrage te leveren aan het nieuwe schoolgebouw. De 
bouw in Oeganda loopt volgens planning en tijdens het 
verblijf van de jongeren op het project hopen ze samen 
de laatste hand te leggen aan de examenhal en deze 
met de mensen daar feestelijk te openen. De jongeren 
werken mee aan deze dienst en worden ´uitgezwaaid´ 
door ons als gemeente. Een mooi idee om als groep 
onze Eshof te vertegenwoordigen ´in den vreemde´! De 
Eshof ondersteunt de ‘Queen of Peace Highschool’ in 
Mpigi tot 2019 met de verbetering van het voortgezet 
onderwijs voor jongeren van Senior 1 tot 4. Uw bijdrage 
wordt besteed aan de realisatie en de openstelling van 
het gebouw. Helpt u ook mee om dit te realiseren? 
 
Wie zwaaien we uit? 
Alle namen van de Oeganda-gangers nog even op een 
rij: 
Amarant Hoofdman, Annika van Oosterom, Jeanne van 
Rijssen, Demi Beitler, Anje Boswijk, Roy Nieuwveld, 
Sandra van Valkengoed, Jessica Hofman, Arjan de Vries, 
Celine van den Heuvel en Mieke Hoogervorst. 
Heel veel succes allemaal! 
 
Kaart  
Als hart onder de riem sturen we een kaart naar Fredo 
en Vera Lubbers. We wensen hun de kracht om het vol 
te houden. 
 
Bloemen 



Dhr. en mevr. Mönch-Mooij zijn vandaag 60 jaar 
getrouwd. We feliciteren hen van harte met deze blijde 
dag. 
 
Paulusgemeenschap te gast in de Eshof 
Op zondag 15 juli zal er in het Pauluscentrum geen 
kerkdienst zijn. We heten de parochianen volgende 
week van harte welkom in ons midden. 
 
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. 


