
 
Zondag 11 november 2018 

 achtste van de herfst 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
 
(Openbaring 1) 
God de Heer zegt: 
Ik ben de alfa en de omega, 
Ik ben het die is, die was en die komt, 
de Almachtige. 
 
Genade en vrede voor ons 
van Hem die is, die was en die komt, 
en van de zeven Geesten voor zijn troon, 
en van Jezus Christus, 
de betrouwbare getuige, 
de eerste dode die tot leven kwam 
de heerser over de vorsten van de aarde. 
 
Openingslied: ´Van ver, van oudsher aangereikt´:  
lied 326: 1, 2, 3 en 4  
 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) 
 
Gesproken Gloria: (Openbaring 1) 
Aan Hem die ons liefheeft 
en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 
die een koninkrijk uit ons heeft gevormd 
en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader –  
aan Hem komt de eer toe 
en de macht, 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Lied: ‘Geef Heer, de koning Uwe rechten’:  
psalm 72: 1, 4 en 6  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed om inspiratie van Gods Geest 
 
Gesprek met de kinderen 

Lied: ’Als je geen liefde hebt voor elkaar’, alle coupletten; 
uit Alles wordt nieuw III 19 
 
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
Kwaad is niet om te buigen. 
 
Refrein:  
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
Leef je buiten Gods Gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods Gloria. 
 
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
Refrein 
 
3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. 
Refrein 
 
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 
schrijf het op alle wegen: 
Refrein 
 
Na het lied mogen de kinderen het licht meenemen en 
naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezingen: Leviticus 19,17-18; Matteus 5,43-48; Romeinen 
13,8-10; Matteus 19,16-30  
 
Lied: ‘God, die leven hebt gegeven’: lied 718  
 
Overweging 
 
Muziek: We luisteren naar ‘The Buoys, Give up Your Guns 
and Face the Law’ 
 
When I woke up this morning 
I found myself alone 
I turned to touch her hair 
But she was gone, she was gone 
And there beside her pillow 
Were her tears of the night before 
She said: give up your guns and face the law  
 
I robbed a bank in Tampa 
And I thought I had it made 
But the hounds picked up my trail 
Within the glades, so I ran 
And I stumbled down this cabin 

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 
 



And she came to me once more 
She said: give up your guns and face the law  
 
I don't wanna leave her, I don't wanna die 
Deep within a cold, cold grave 
With no one 'round to cry 
But I have got my pistol 
Now it's time to choose 
Shooting here, or hanging there 
And either way I loose  
 
And now I'm in this cabin 
Where my own true love should be 
Instead there lies a note 
She wrote to me and it says 
So you can't live by the bullets 
But you're sure as dead can die 
My love give up your guns or say goodbye, goodbye  
 
And the sheriff now is calling 
With his shotgun at my door 
Son give up your guns and face the law 
 
Lied: Wil je opstaan en Mij volgen’: Liederen en gebeden 
uit Iona en Glasgow 40: 4, 1 en 5  
 
1.Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei: 
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht. Vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust.  

 
(t. en m. Chris Fictoor; 

Zangen van zoeken en zien 275) 
 
allen Onze Vader, die … 

 

Slotlied: ‘Zeg nooit: Onze wereld…’; Liederen ter 
bemoediging 45: alle coupletten 
 staande 
  
1.Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken 
En de mens tot weinig goeds in staat.’ 
Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen, 
Alles gaat nu eenmaal als het gaat.’ 
 
Refrein:  
Want een land, een land om van te dromen, 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot ze juichen met tranen in de ogen: 
“Lieve God, we zijn er eind’lijk vrij! 
 
2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
Dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 
Refrein 
 
3. Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten, 
Er is niemand hier die ons bevrijdt.’ 
Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’ 
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd’.  
Refrein 
 
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
Toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet’re tijden’. 
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan’. 
Refrein 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
 
Amen 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het plaatselijk werk 
(kerstpakketten) en de tweede voor onderhoud van het 
gebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Plaatselijk werk - Kerstpakketten 
Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen 
kerstpakketten, waar deze zeer welkom zijn. Om deze 
mensen tijdens de feestdagen te steunen en een extraatje 
te kunnen geven vragen wij u deze collecte warm te 
steunen. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar mevrouw Hartman. We feliciteren 
haar van harte met haar 85e verjaardag. 
 
Agenda 
ma. 12 november, 19.45 uur: Op adem komen, kennismaken 
met meditatie, Dagkapel Pauluscentrum 
ma. 12 november, 20.00 uur: Musicalteam Jozef, Boekweitveld 
60 
ma. 12 november, 9.30 uur: Wijkteam 4, Ibislaan 18 
wo. 14 november, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 15 november, 20.00 uur: All4Uganda, de Eshof 
vr. 13 november, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
vr. 13 november, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de Eshof 

 
All4Uganda 
Op donderdag 15 november (van 20.00 tot 22.00 uur) 
vindt de tweede bijeenkomst plaats m.b.t. de afsluitende 
alle-leeftijden-reis van het diaconale project Queen of 
Peace Highschool. 
Met die reis (eind 2019) willen we onze samenwerking 
met Queen of Peace Highschool in Oeganda passend 
afsluiten. Een ontmoeting waarin we het Queen of Peace 
team willen bedanken voor de tijd waarin we als 
gemeenschappen samen hebben opgetrokken en de 
moeite hebben genomen om elkaar beter te leren 
kennen. We gaan natuurlijk enkele dagen optrekken met 
de jongeren van Queen of Peace. Samen met hen gaan we 
nog wat kluswerk verrichten en de samenwerking van de 
afgelopen drie jaren ceremonieel afsluiten. De 
voorbereidingstijd gebruiken we om een passend 
(zelfvoorzienend) project op te zetten voor Queen of 
Peace Highschool! 
Naast het verblijf op de school staan er nog allerlei andere 
activiteiten op het programma, zoals een bezoek aan 
Kampala, evenals het prachtige natuurpark Queen 
Elisabeth. Het is een echt avontuur voor iedereen! De 
datum van de reis zal op 15 november worden bepaald, 
dus kom en beslis mee! Kijk voor meer informatie in de 
brochure V&T of op de website www.pgdeeshof.nl  
 
Lezing Avraham Soetendorp 
Op dinsdag 13 november geeft rabbijn Avraham 
Soetendorp  in Het Witte Kerkje in Huis ter Heide een 
lezing over zijn leven en zijn pogingen wereldreligies met 
elkaar in gesprek te brengen en te houden. Het centrale 

thema in leven en werken van de rabbijn is namelijk 
samenwerken en verbinden, vooral op interreligieus 
gebied. Ook zal hij vertellen over een heel nieuw initiatief 
om religieuze wereldleiders zoals de paus  en de dalai 
lama samen te brengen in het Vredespaleis om een 
krachtig signaal voor eenheid te geven. In deze 
veranderende wereld  met een zichtbare afname van 
(internationale) samenwerking en opkomende dreiging 
van klimaatverandering met radicale gevolgen, is het 
verminderen van verdeeldheid en het leggen van 
verbindingen essentieel. De periode tot 2030 (de 
streefdatum voor de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden 
van de Verenigde Naties)  biedt daarvoor een unieke – en 
wellicht laatste – kans en uitdaging. De avond begint om 
20.00 uur, vanaf 19.30 bent u welkom voor koffie en 
thee. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ter 
bestrijding van de onkosten wordt gevraagd. Er is 
voldoende parkeergelegenheid bij Het Witte Kerkje. 
 
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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