
 
Zondag 4 september 2022 

twaalfde van de zomer 

 
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 God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Met nieuwe woorden’  
(t. Michaël Steehouder, m. Bernard Huijbers; Zangen 
van zoeken en zien 102) 
 
1.Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend uit het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 
 
2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
Danklied: vers 3 van ‘met nieuwe woorden’ 
 
3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Deuteronomium 30,15-
20 
 
Lied: ‘Wat te kiezen’: lied 843, 1 
 
Evangelielezing: Lukas 14,25-33 
 
Lied: ‘Wat te kiezen’: lied 843, 2+3+4 
 
Overweging 
 
Muziek: Largo uit ‘Winter’ (uit De Vier Jaargetijden) van 
Antonio Vivaldi  
 
Lied: ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’ (t. John L. Bell en 
Graham Maule, vert. Gert Lubberts, m. Schotse 
volksmelodie, bew. John L. Bell; Liederen & gebeden uit 
Iona & Glasgow, 40) 
 
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? 
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, 
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen 
voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard 
die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart 
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? 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 
Inzameling van de gaven 



 
Verslag van de ‘nacht zonder dak’ 
 
In gedachtenis: Fokke Kooistra 
1 april 1949 – 22 augustus 2022 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor je mij, Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
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. 
 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Zegenlied’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien 25) 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 en 5 
allen 
 
1.Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
Goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
Op de weg die voor ons ligt. 
 
2. Wind en adem, geest en leven 
vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 
 
3. Broeder Zon met al zijn stralen, 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 

 
4. Regenwater, waterbronnen, 
bron van leven, levensstroom, 
waarmee alles is begonnen, 
water voor een dorre boom, 
uitgelopen nieuw gevonden 
wast zij heel ons leven schoon. 
 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
 
Zou u nog even willen blijven zitten? We nemen na de 
kerkdienst afscheid van Annahes Odink als cantor van 
de Eshofgemeente. 
 
Na het afscheid is er koffie, thee en limonade die op 
twee plaatsen wordt uitgeschonken: in de 
ontmoetingsruimte en in de hal. Blijft u niet bij de 
koffietafel staan? De koffie mag overal in de kerkzaal en 
door het hele gebouw worden opgedronken. Laten we 
erop blijven letten dat we elkaar de ruimte geven. 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Frits Harmsen 
Lector: Irene de Vries 
Kinderdienst: Anne van ’t Hoff en Naömi du Croque 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Harry van der Klok 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
Koffiedienst: Lien Vogel en Ellen van der Linden 
 
De collectes zijn voor het Leger des Heils en de 
Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 

 

 
 
 


