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Oecumenische viering in de  

‘week van gebed voor de eenheid’ 
Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 
Hoevelaken 

thema: recht voor ogen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: ‘Aan wat op aarde leeft’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Gelukkig is het land; Gezangen voor liturgie 
575) 1 allen: 
 
allen 2. Aan wat op aarde leeft 
 geeft Gij hetzelfde brood, 
 en wie er U om smeekt, 
 wordt met uw Geest gedoopt. 
 Geef ons dezelfde taal 
 om uw woord te verstaan, 
 Bewaar ons in uw hand, 
 bewaar ons in uw Naam. 
 
cnt 2. Wie in uw Vlees gelooft,  
 geeft Gij uw eeuwig Woord. 
 Omdat Gij zijt gedood, 

bestaan wij altijd voort. 
Leid al wie leven wil, 

 uw woning tegemoet 
omwille van uw dood, 
omwille van uw bloed. 

 
allen 3. O Geest, die levend maakt 

en voegt het al aaneen, 

wij zijn verstrooid geraakt, 
maar Gij houdt ons bijeen. 
Weersta toch aan de macht 
die onze harten scheidt, 
o alvermogend woord, 
o licht van eeuwigheid. 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met         (Marten Kamminga, Nader tot jou, 27) 
 
Kyrie, kyrie, eleison 
 
 
Gloria: ‘Geprezen zij God’: lied 150a  
(t. H.W. Baker, vert. G. Landman, m. C.H.H. Parry) 1 cnt: 
 
cnt 1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn 
Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 

  
allen 2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
 aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
 Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
 Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
cnt 3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 
allen 4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
 Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
 zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

de heilige Schrift  
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Deuteronomium 16, 10-20 
 
Antwoordlied: ‘Jubilate Deo’ (Taizé) driemaal: 1 cnt, 2 en 
3 allen 
 
Jubilate Deo, omnistera. 
Servite Domino In laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
 
Vertaling: 
Prijs God, heel de aarde, dient God met vreugde. 
Halleluja, met vreugde. 

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 
 



 
Lezing uit de brieven: Romeinen 12, 1-13 
 
Lied: ‘Brood zal ik geven’: lied 1007  
(t. Maarten Das naar Mt 25,31-40, m. Wim Ruessink) 
 
cnt 1. Brood zal ik geven en water als wijn, 
 een handvol genade om mens van te zijn. 
 2. Kom je van verre en roept men je na – 
 ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta. 
Vrouwen 
 3. Is je beschutting verloren gegaan, 
 In windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. 
Mannen 
 4. Tesitert de koorts je met scheuten van vuur, 
 Ik blijf aan je zijde hoe lang het ook duurt. 
 
cnt(A) 5. Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 
 ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. 
 
vr (B) 6. Als eens de dood je zal hebben begroet, 
 draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 
 
m (A) 7. Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, 
 met twee lege handen een koningskind zijn. 
 
Overweging 
 
Muziek 

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: ‘Gij, louter licht’: lied 403d 

(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Dienstboek 89) 
vg Die wij kennen als een Vader, 
die zichzelf ter sprake bracht 
in een mensenkind, een broeder –  
 
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,  
Wij zegenen U! 
 
vg U zelf, God, bent de adem van ons bidden. 
Zonder einde is uw liefde over ons uitgesproken 
en keer op keer is ons de toekomst aangezegd. 
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;  

met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij 
hier: 
 
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,  
Wij zegenen U! 
 
vg Wij zegenen U  
om het hoge Woord van den beginne,  
dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, 
de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, 
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. 
 
Hij, licht uit licht, word van den beginne,  
Jezus Messias! 
 
vg Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,  
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.  
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.  
Hij opent ons de ogen,  
is het Licht dat voor ons uitgaat. 
 
Hij, ware herder, word van den beginne, 
Jezus Messias! 
 
vg Hij heeft zich gegeven, verloren als graan  
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst. 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
Geen grotere liefde:  
zijn laatste adem gaf ons leven.  
 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, 
levend brood: zijn lichaam voor ons.  
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:  
zijn bloed voor ons.  
 
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.  
 
Hij, Lam van God, brood uit de hemel, 
Jezus Messias! 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
vg Laat U vinden als wij U zoeken, 
geef ons ruimte als wij U bidden 
en deel met ons de adem van uw Geest. 
 
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,  
Wij zegenen U! 
 
 
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. 

 
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 zingen ‘vrede voor jou’ (lied 421, m. Tom Löwenthal), 
terwijl we elkaar vrede toewensen: 
 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
 
 
Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn wordt 
ingeschonken, zingen we: ‘Die met ons deelt…’: lied 234 (t. 
Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
 
Die met ons deelt het brood als onder vrienden: 
Gezegend uw naam!  
Die ons hier voedt met het licht van de liefde: 
gezegend uw naam! 
Die ons verzadigt met het visioen van vrede: 
Gezegend uw naam! 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Fay Ipenburg reikt 
druivensap aan. In de overige bekers zit alcohol-houdende 
wijn. Intussen luisteren we naar muziek. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet’  
(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
 
Dat je de weg mag gaan die je goeddoet, 
Dat je opstaat wanneer je valt, 
Dat je mens mag worden in Gods ogen 
En die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
Dat je gaat in het licht 
En de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
 
 

  
 
 
 

Zondagsbrief 20 januari 2019 
 
Voorgangers: Ds. Ellie Boot en Linda de Wals 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst:  Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Jan Beitler 
Diakenen: Henry Westein, Jan van de Kuilen en William 
Bouw 
Zondagskind: Fay Ipenburg 
Koster: Norman Kempen  
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer 
Oppas: Tessa van Veelen en Fay van Veelen 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor de Cantorij. De kinderen mogen hun bijdrage 
doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie. De 
doelgroep 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. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Janny van der Meulen als 
felicitatie. Zij werd op 19 januari 75 jaar.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor pater Adri Maat. Hij krijgt op 
21 januari een nieuwe hartklep. We wensen hem een 
voorspoedig  herstel toe. 
 
Wat zingen we? 
Onder het motto ‘Zingen is gezond en zingen is hét 
bindmiddel van een gemeenschap, zullen we aansluitend 
aan deze viering van plm. 11.30 uur tot 12.15 uur 
liederen oefenen die de komende tijd op de zondagen 
aan bod komen. Onder leiding van onze eigen musici. 
Welkom! 
 
Nieuws uit het Pauluscentrum 
Zondag 27 januari om 11.00 uur is er in het 
Pauluscentrum een Eucharistieviering. De voorganger is 
Pastor Harrold Zemann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Famous! – Tienermusical in de Eshof 
 

 
 
Geduld met God 
Bij voldoende belangstelling, zal de leeskring 'Geduld met 
God' worden herhaald op drie avonden in de komende 
maanden: dinsdagen 5 februari, 5 maart en 9 april van 
19.30 tot 21.30 uur bij één van de deelnemers thuis. Kijk 
voor informatie in de brochure van V&T. Opgeven kan bij 
Ellie Boot. 
 

Vierluik Zinvol diaconaat Avond 2 - Zending anno 2019 

Op maandag 21 januari (20.00 uur) komt Feije Duim 
spreken over zending anno nu. 

De ontwikkeling van het begrip zending binnen de kerk is 
verrassend. Laat u meenemen op deze weg in deze 
bijeenkomst. Kijk voor meer info in de brochure van V&T 
of op de website. De avond vindt plaats in het 
Pauluscentrum. 
 
Agenda 
ma. 21 januari, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 21 januari, 20.00 uur: Instructie Basiscatechese  
ma. 21 januari, 20.00 uur: Zending anno 2019, 
Pauluscentrum 
ma. 21 januari, 19.30 uur: Auditieavond musical Jozef, de 
Eshof 
wo. 23 januari, 10.00 uur: Wijkteam 5, Dassenburcht 8 
wo. 23 januari, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 23 januari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 24 januari, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
vri. 25 januari, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de 
Eshof 

zo. 27 januari, 9.30 uur: Zondagse ochtend wandeling 
 


