
 
Zondag 10 februari 2019 

 vijfde na Epifanie  
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
vg Onze hulp komt van God 
 met Hem is het allemaal pas goed begonnen: 
allen Hemel en aarde, 
 licht in het donker 
 orde in de chaos, 
 mensen die op adem komen. 
vg En als wij onze weg zoeken door het leven, 
allen gaat Hij met ons mee.  
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Rond het licht dat leven doet’:  
lied 287: 5, 2, 4, 1 
5. Rond het licht (Paaslicht straal ons tegemoet) 
2. Rond het boek 
4. Rond de tafel 
1. Rond het licht (wie in voor of tegenspoed) 
 
 allen gaan zitten 
‘Wie in voor of tegenspoed’  

Lied: ‘Heer, ontferm u over ons’: lied 413: 3  

Open uwe Vaderarmen – gebed 

‘Eigen schuld?’ – gedicht bij Job 

Lied: ‘Want een land om van te dromen’: Uit Geroepen om 
te Zingen 112: 4 en 3 
NB: couplet en refrein hebben zelfde melodie! 

Zeg nooit dat het vreselijke 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 Want een land, een land om van te dromen, 
 stuwt de mensen uit hun slavernij 
 tot zij juichen met tranen in de ogen: 
 ‘Lieve God, wij zijn er, eind’lijk vrij!’ 
 

 

 

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 Want een land, een land om van te dromen, 
 stuwt de mensen uit hun slavernij 
 tot zij juichen met tranen in de ogen: 
 ‘Lieve God, wij zijn er, eind’lijk vrij!’ 
 
De 10 woorden van het verbond die de weg wijzen 
Rechter duim:    
 Ik ben God die altijd bij je is 
Rechter wijsvinger:   
 Ik ben God die niet voor te stellen is 
Rechter middelvinger:   
 Gebruik mijn naam alleen maar goed 
Rechter ringvinger:    
 Werken is nodig, maar rusten moet. 
Rechter pink:     
 De mensen die er voor jou zijn,  
 die zijn belangrijk, dat is fijn. 
Linker duim:     
 Maak niets kapot en sla niet dood 
Linker wijsvinger:    
 Blijf trouw aan wie je liefde bood 
Linker middelvinger:    
 Pak niet wat van een ander is 
Linker ringvinger:    
 Liegen over iemand, dat is niet mis 
Linker pink:     
 Wees niet jaloers op wat iemand is of heeft. 
Alle vingertoppen tegen elkaar:   
 Wees blij dat je onder Gods dakje leeft. 
 
Lied: ‘Jubel God ter eer’: lied 81: 9 en 2 
9. Leef uit mijn verbond. 
2. Laat de harpen slaan, 
  
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen ‘Buiten de boot vallen’ 
 
Daarna mogen ze het licht meenemen en naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Korte inleiding op de lezingen 
 
Lezing: Handelingen 20: 7-12  
– afgewisseld met liederen: 
 
Handelingen 20: 7 
Lied: ‘Wij teren op het woord’:  lied  687: 3 
 
Handelingen 20: 8 t/m 10 
Lied: ‘Waren wij dood door de zonde,’: lied 632: 2 
 
Handelingen 20: 11 t/m 12  

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 
 



Lied: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven;’: lied  632: 1 
   
Overdenking 

Muziek 
 
Lied: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’:  
Gezang 487: 1 en 3 uit Liedboek 1973  
  

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 
(naar psalm 127) 

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,   
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt –  
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult gij uw beminden overkomen.  
 

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 ons bidden. 
 

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

 
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: ‘Ga maar gerust’: Uit: Het liefste lied van overzee 
2, lied 15: 1, 2, 3 (aangepast)     
tekst Sytze de Vries, melodie Jean Sibelius ‘Finlandia’   

 
 staande 
 
Ga maar gerust, want ik  zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
En Ik geleid, wat ook de toekomst brengt. 
Ga nu op weg waar taken op je wachten. 
Ga maar gerust, want Ik zal met je gaan. 
 
 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 de Eigen Diaconie en de tweede 
voor de Eredienst. De kinderen mogen hun bijdrage doen 
in de doos voor Oeganda. 
 
 
 



 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood 
verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te begeleiden 
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Johan en Tineke van de Veen. Hun 
schoonzoon is zeer ernstig ziek en zal niet meer beter 
worden. We wensen hun veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.   
 
Kaarten 
Er zijn vandaag vier kaarten. Ten eerste voor Truus van 
Leeuwen (verblijvend in Nunspeet). Zij viert op 17 februari 
haar 93e verjaardag en we feliciteren haar daarmee van 
harte. 
 
De tweede kaart is voor Frans Schimmel. Hij is op 28 
januari opgenomen in het ziekenhuis met longontsteking 
en is heel ziek geweest. Gelukkig is hij nu weer thuis en 
mag hij daar verder herstellen en aansterken.  
 
Ook Wim Uiterwijk is de afgelopen week met een 
longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. We hopen 
dat ook hij weer snel naar huis mag. 

 
Ten slotte sturen we een kaart naar Teus van Tamelen. Hij 
heeft in het ziekenhuis gelegen met een darmafsluiting. 
Gelukkig is het gelukt om de afsluiting te verhelpen via 
medicijnen zonder een ingrijpende buikoperatie. Hij was 
het afgelopen weekend weer thuis. 
 
We wensen deze mensen vanuit de Eshof een 
voorspoedig herstel toe en laten zo weten dat we aan hen 
denken. 
 
Vierluik Zinvol Diaconaat – Avond 3 – Werelddiaconaat  
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden in het 
diaconaat. Hoe kunnen we wereldwijd iets bijdragen op 
basis van gelijkwaardigheid en respect. Wat spreekt ons 
tegenwoordig nog echt aan en wat kunnen we met 
duurzaamheid en klimaatvraagstukken.  
Op 11 februari om 20.00 uur leiden Annemarie van der 
Meulen en Celine van den Heuvel daarover een avond in 

het Pauluscentrum, met als gastspreker Greet de Vies 
van het Rode Kruis. 
 
 
Agenda 
ma. 11 februari, 20.00 uur: Zinvol diaconaat  
(Werelddiaconaat), Pauluscentrum 
ma. 11 februari, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 11 februari, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de 
Eshof 
wo. 13 februari, 20.00 uur: Moderamen, Ibislaan 8 
wo. 13 februari, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 14 februari, 20.00 uur, Wijkteam 8, Domstraat 2A, 
Nijkerkerveen 
vr. 15 februari, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
 
 
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. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

