
 
Zondag 28 oktober 2018 

 Allerheiligen 
 gedachtenis van de gestorvenen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de dienst luisteren we naar J.S. Bach, largo uit 
triosonate V 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek: G. Berg, Larghetto 
 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 Hier zijn wij, God, 

uw kinderen. 
Soms voelen we ons verloren 
in deze wereld; 
soms zijn we elkaar kwijt. 

allen Breng ons samen onder uw vleugels; 
bescherm ons door uw liefde. 

 Amen. 
 
Openingslied: ‘Lied aan het licht’: lied 601 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen) allen: 
 
allen 1. Licht da tons aanstoot in de morgen , 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, één voor één en ongeborgen, 
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
cnt 2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
 aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
allen 3. Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 

 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed, dat wordt besloten met: 
(m. André Gouzes) 
 
Roepen wij tot de Heer: 
Kyrië eleison! 
 
Gloria: ‘Gij boden rond Gods troon’: lied 725 (t. Richard 
Baxter/J.H. Gurney, vert. Sytze de Vries, m. John Darwall) 
 
allen:  
 
1. Gij boden rond Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draag met uw stem ons mensenlied 
opdat het zingt alleen voor Hem! 
 
cnt 2. O heiligen vanouds, 
 die ons zijn voorgegaan 
 en alle strijd voorbij 
 nu rond uw Koning staan, 
 uw grote koor in 't zoete licht  
 van zijn gezicht zingt ons nu voor! 
 
allen 3. Gij heiligen van hier, 
 zing met uw aardse stem 
 hoezeer uw hart verlangt 
 naar ’t nieuw Jeruzalem. 
 Hef dan het hoofd en leef voorgoed 
 haar tegemoet. God zij geloofd. 
 
allen 4. Ook ik zing voluit mee 
 de glorie van de naam; 
 met hart en ziel ben ik 
 zijn liefde toegedaan! 
 Dat tot het eind mijn leven lang 
 vol van gezang om Hem mag zijn! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 60,1-11.17-22 
 
Gezongen schriftlezing: ‘Ik zag een nieuwe hemel…’  
(t. Willem Barnard, m. Adriaan C. Schuurman; lied 766)  

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 
 



1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
Een nieuwe aarde ontstond 
om het geheimenis des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend nader komen, 
een middelpunt van feest. 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldere ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
3. De koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 
 
Overweging 
 
Lied: ‘De heiligen, ons voorgegaan’ (t. Muus Jacobse, m. 
Willem Vogel; lied 728)  
 
cnt 1. De heiligen, ons voorgegaan,   
 hebben hier niets verworven, 
 maar zijn aan 't einde van hun baan 
 als vreemdeling gestorven. 
 Maar zij geloofden dat Gods hand 
 die hen tot daar geleid had 
 in 't beter, hemels vaderland 
 een stad voor hen bereid had. 
allen Geprezen zij zijn naam! 
 Hij deed hen veilig gaan! 
 Kom, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
 
cnt 2. Zij trokken uit als Abraham, 
 door God de Heer geroepen 
 zonder te weten waar hij kwam, 
 om 't land van God te zoeken. 
 Zij zijn gestorven in zijn naam 
 en hebben niets geweten 
 dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
 mij niet uw God te heten. 
allen Geprezen zij zijn naam! 
 Hij deed hen veilig gaan! 
 Kom, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
 

allen 3. Die van de aarde vrijgekocht 
 nu rusten van hun werken, 
 zij spreken en getuigen nog 
 om ons geloof te sterken, 
 dat wij omgeven door de wolk 
 de weg ten einde lopen, 
 een met het heilig trekkend volk 
 in liefde en in hope. 
 Geprezen zij zijn naam! 
 Hij doet ons veilig gaan! 
 Kom, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
 
 gebeden en gaven, 

gedachtenis van de gestorvenen, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. Intussen luisteren we naar 
muziek: J.S. Bach, Allemande uit de Franse Suites 
 
Lied: ‘Vergeet niet hoe wij heten’ (t. Willem Barnard, m. 
Willem Vogel; lied 731) 
 
cnt:  1. Vergeet niet hoe wij heten 
 naar U zijn wij genoemd. 
 Zoudt Gij ons niet meer weten 
 dan waren wij gedoemd 

te sterven aan uw leven; 
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even, 
een ogenblik gegeven 
een paasdag die daar wenkt. 

  
allen 2. Zij raken niet vergeten 
 die over zijn gegaan 
 tot U, want in uw heden 
 bewaart Gij hun bestaan. 
 Hun namen zijn verzekerd 
 in uw gedachtenis, 
 Gij zult ze blijven spreken 
 tot die dag aan zal breken 
 waarop het wachten is. 
 
Inleiding op de gedachtenis van de gestorvenen 
 

allen gaan staan 
 

Bij het aansteken van de kaarsen worden de namen 
genoemd van: 
 
 
Hendrika (Rie) Bloklander-Glas  

18 september 1927 – 17 december 2017 
Hilda Telina Schouten-Attema  

19 december 1918 – 28 december 2017 
Adrie Ploeg  

29 september 1944 – 12 januari 2018 



Roelof (Roel) de Langen  
1 mei 1926 – 7 maart 2018 

Jansje Johanna Boerrigter-de Feijter  
10 januari 1951 – 29 april 2018 

Jan van Putten  
29 juli 1936 – 4 juni 2018 

Cornelia (Cokkie) Engelberts-Heus  
12 december 1927 – 5 juni 2018 

Willemina (Wil) Noest-Lensink  
 9 mei 1929 – 19 juli 2018 
 
allen 3. Vergeet niet hoe wij heten, 
 wij heten naar uw naam. 
 Uit duizenden gebeden 
 stelt zich uw eenvoud saam. 
 Want zo zijt Gij gebroken, 
 gelijk het ene licht, 
 van naam tot naam gesproken, 
 van dag tot dag ontloken, 
 zo zien wij uw gezicht. 
      allen gaan zitten 
Orgelspel: J.S. Bach, Air 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
 
Tafellied: ´De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan´ (t. 
Willem Barnard, m. Toon Hagen; lied 762) 1 en 2 
(1 en 2 cantorij; 3, 4 en 5 allen) 
 
cnt: 
1.De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
Van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
Van heinde en ver zal men aan tafel gaan, 
De Heer is gul en goed voor al de zijnen. 
 
cnt: 
2. Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 
 
vg Hier neemt Jezus het brood, 
 spreekt de dankzegging uit en zegt: 
 dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 hier neemt hij de beker en zegt: 
 dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie in jullie. 
 Ontvang mij, en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
allen:  
3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg 
waar alle volkeren mee zijn omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 
 

4. Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
 
Voorbeden 
 
allen:  
5. En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood 
tot overwinning en van alle ogen 
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 
gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 
 
allen Onze Vader, die….  
 
Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren naar 
muziek: S. Scheidt, variaties over het "Vater Unser"; 
J. Krieger, Praeludium, ricercar, adagio 
 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. 
Tijdens de maaltijd loopt ieder naar voren en ontvangt 
een stukje brood in het kommetje van beide handen. 
Daarna neemt men een teug uit een van de bekers 
(waarbij de beker van Fay gevuld is met druivensap, de 
overige met alcoholhoudende wijn). 
 
Aan het einde van de maaltijd worden de kinderen uit de 
oppas gehaald. Als ook zij brood en druivensap hebben 
ontvangen, zingt de cantorij:  ‘Langzaam zie ik hen gaan’ 
(t. Ida Gerhardt, m. Felicity Goodwin). 
 
Langzaam zie ik hen gaan die ik nog bij me had, 
de bocht om van het pad. 
Wat goud doorschenen stof, 
dan wordt het in de hof nog stiller dan voorheen, 
nog stiller dan voorheen. 
De liefsten. De liefsten. 
De liefsten. Eén voor één. 
 
Zegen 
 
Danklied: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed…’ (t. John 
Newton, vert. Willem Barnard, m. Alexander Robert 
Reinagle; lied 512) 
 
allen 2. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ‘t oor. 
Uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 

 
allen 2. uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
cnt 3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 



mijn weg waarop ik treed; 
 
allen 4. al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt mijn ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

   
cnt 5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

 
allen 6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

 
allen 7. O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
Orgelmuziek: F. Mendelssohn, Praeludium in G 
 
 

U bent van harte uitgenodigd om koffie of thee te blijven 
drinken. Voor de kinderen is er limonade bij de bar. 

  
 
Zondagsbrief 28 oktober  2018 
 
Voorganger: Ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Cantorij: onder leiding van Annahes Odink 
Ouderlingen: Hannah Wicherink en José van Dasselaar  
Diaken: Henry Westein, Lien Vogel en Jan van de Kuilen 
Zondagskind: Fay Ipenburg 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Jacqueline Berends en Emma Carter 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice in Nijkerk en de 
tweede voor het Pastoraat. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar ook 
mensen van buiten de regio zijn natuurlijk welkom. De 
gasten bestaan 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! 
 
Agenda 
ma. 29 oktober, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 29 oktober, 20.00 uur: Instructie Basiscatechese, de 
Eshof 
ma. 29 oktober, 19.15 uur: Op adem komen, 
kennismaken met meditatie, Dagkapel Pauluscentrum  
ma. 29 oktober, 20.00 uur: wijkteam 9, Weidelaan 10 
di. 30 oktober, 20.00 uur: Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 
65 
wo. 31 oktober, 20.00 uur: Repetitie Cantorij 
do. 1 november, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
vr. 2 november, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
vr. 2 november, 19.00 uur: Repetitie tienermusical 
za. 3 november, 10.00-16.30 uur:  Bezinningsdag 
kerkenraad 
 
Gezelligheid en een goed gesprek 
Wie zin heeft, is na deze kerkdienst uitgenodigd voor een 
kop koffie bij Willemien Schuurman Hess, Klaverweide 22, 
voor gezelligheid en een goed gesprek (zie de Rondom 
van oktober, p.21). Ongeveer tien minuten na het einde 
van de dienst vertrekt Willemien lopend vanaf de 
voordeur van de Eshof. Van harte welkom! 
 
Gedachtenisbijeenkomst  
Op vrijdag 2 november aan het begin van de avond 
komen we met wie dat maar wil om 19.30 uur bij elkaar 
in uitvaartcentrum Elja. Om 19.45 uur noemen we de 
namen van wie in onze gedachten zijn en die we sinds 
kort, of al langere tijd, moeten missen. Dan krijgt ieder 
een kaars. Met het brandende licht lopen we naar de 
graven. Daar worden de kaarsen neergezet op de plek die 
ieder daarvoor kiest. Ten slotte treffen we elkaar weer in 
het uitvaartcentrum, waar koffie en thee klaarstaan. 
Op veel plaatsen ter wereld worden op 2 november 
(‘Allerzielen’) bloemen of kaarsen naar de graven 
gebracht. We scharen ons in deze traditie. 
 
Viering Willibrordzondag 
Op 4 november vieren we Willibrordzondag. De dienst 
begint om 10.00 uur en in De Eshof zal Ben Piepers 
voorgaan, terwijl Ellie Boot voorgaat in het 
Pauluscentrum.  
 
Symposium ‘Ouderen als schakels tussen generaties’ 
Op vrijdag 16 november (van 10.00-16.00 uur) vindt er in 
de Bergkerk in Amersfoort een symposium plaats over 
wat generaties elkaar te bieden hebben. Het besef dat 
generaties op elkaars schouders staan en dat ouderen 
schakels zijn tussen de generaties lijkt verloren te gaan.  
 
Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties 
belichten: Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties 
en dankbaarheid’, Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit 



tussen generaties’, Awraham Soetendorp over ‘het joodse 
perspectief: eren van uw ouders’,  Suzanna Jansen over 
haar boek ‘het Pauperparadijs’ en Ina Luichies: ‘Over de 
zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’. 
 
Meer info over het symposium vindt u op 
www.bergkerk.nl of via   ds. Jan van Baardwijk (033 - 
4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen 
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)  
 
Stiltedag  
Op 29 december zal er weer een stiltedag worden 
georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang.  De 
Liturgische Vormgroep vergadert/werkt vanaf nu elke 
vrijdagochtend om 9.30 uur in de Eshof.  
 

 
Informatiebijeenkomst musical Jozef 
Op maandag 26 november kun je alles te weten komen 
over de nieuwe gemeentemusical ‘Jozef – de 
dromenkoning’ met teksten van Gerard van Midden en 
muziek van Gerard van Amstel. Kom en laat je inspireren 
door het prachtige verhaal, verteld door Erik Idema, 
muzikaal ondersteund door o.a. Lodewijk de Vries.  Kijk 
voor meer informatie in de Rondom van oktober of op de 

website www.musical-hoevelaken.nl  
 
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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