
Zondag 18 september 2022 
Startzondag en Vredeszondag 

 

Een nieuw begin 
 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

Orgelspel 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE. 
allen Hemel en aarde maakt Hij. 
vg Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
 
vg Als uw licht liefde heet 
allen straal dan in de duisternis van de wereld 
 die haat kent. 
vg Als uw licht vrede heet 
allen straal dan in de duisternis van de wereld 
 die oorlog kent. 
vg Als uw licht gerechtigheid heet 
allen straal dan in de duisternis van de wereld 
 die onrecht kent. 
vg Als uw licht genade heet 
allen straal dan in de duisternis van de wereld 
 die zonde kent. 
vg Eeuwige God, wees licht in deze wereld. 
allen Amen. 
 
Openingslied: ‘Hoor, als wij eendrachtig bidden’, 1 + 2  
(t. Sytze de Vries naar Fred Kraan, m. trad. Frans; Het 
liefste lied van overzee II,23) 
 
1.Hoor, als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
 
2. Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan. 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming: ‘Wij bidden tot de Levende’ 
(t. Andries Govaart, m. Hans Leeuwenhage; De weg die je 
goeddoet, 345) 
 
 

Refrein: 1 voorzang, 2 allen 
 
Wij bidden tot de Levende 
die zich over ons wil buigen… 
 
vg: om mensen, op de vlucht, zonder huis, 
om wie in handen vallen van misdadigers… 
 
allen: Kyrië eleison, Kyrië eleison, 
 
Vg: om wie gekooid worden en de mond gesnoerd 
en geen mogelijkheid hebben voor verweer… 
 
allen: Christe eleison, Christe eleison, 
 
Vg: om de aarde die verdeeld wordt en uitgebuit, 
om haar bewoners zonder toegang tot water… 
 
allen: Kyrië eleison, Kyrië eleison, 
 
Zo bidden wij de Levende 
die mensen weer doet opstaan. 
 
Gloria: vers 3 en 4 van ‘Hoor, als wij eendrachtig bidden’ 
 
3. Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
 
4. Schepper God, Gij die dit leven 
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus’ weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 20,4-6 
 
Lied: ‘Deze woorden’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 
Löwenthal) vers 1 koor, vers 2 allen: 
 
Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenst van je ziel, 
leer ze aan de kinderen. Herhaal ze, 
thuis en onderweg, waar je ook bent  
als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 
 
Bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 



Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël. 
 
Evangelielezing: Lukas 16,1-17 
 
Acclamatie: ‘Woorden gezocht en gevonden’ (t. A. van 
Tongeren, m. A. van Baest) eenmaal koor, eenmaal allen: 
 
Woorden gezocht en gevonden 
in verhalen van toekomst van heden en toen, 
geven mij vleugels, bieden uitzicht, 
doen herleven het visioen. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; lied 773/GvL 639) 
 
allen  
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
koor 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 
allen 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
koor 
Niet meer beklemd en verdeeld 
niet meer in woorden gevangen 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 
allen 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
koor 
Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het Lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 
allen 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 

Voorbeden, telkens besloten met 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
(eerste keer koor, herhaling allen) 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander an jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

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

 
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 zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
Aansluitend aan de vredegroet zingen we ‘Dona nobis 
pacem’. 1x allen, dan 2x in canon – gemeente begint, koor 
valt in: 
 
Dona nobis pacem, pacem, 
Dona nobis pacem! 
Dona nobis pacem, 
Dona nobis pacem! 
Dona nobis pacem, 
Dona nobis pacem! 
 
Slotlied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld…’  
(t. Huub Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; Gezangen 
voor Liturgie 484)  
De kinderen, die hebben meegedaan aan de jeugd-doe-
dienst, komen onder het slotlied naar de 
ontmoetingsruimte. 
 
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 
Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
Wordt ooit gehoord 
Uit mensenmonden dit woord: 
Wij zullen rusten in vrede. 
 
2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken 
Maar niemand vlucht 
nergens alarm in de lucht 
overal vrede geschapen. 



3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij 
groeten. 
Wie was mijn vijand? lk zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten. 

allen gaan zitten 
 
Met de kinderen in ons midden richten we onze aandacht 
op de levensboom en op de liedboeken: 
 

ο Blik op de jeugd-doe-dienst 
ο Appels en blaadjes 
ο Uitreiken van liedboeken aan kinderen die het 

afgelopen jaar hebben leren lezen: Nathalja van 
Wilgenburg, Nikki van den Broek, Benthe Groen, 
Lizzy van den Burg, Liz Diender en Simme de Vries. 

 
allen gaan staan 

Zegen 
Allen 
 
Amen.  
 
 

Zou u nog even willen gaan zitten voor een 
toelichting op het programma van de startzondag? 

We hopen dat u allemaal blijft. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 
Programma van de startzondag 

18 september 2022 
 
11.15 Koffie, thee en limonade – bij mooi weer buiten, 

anders in de hal. Limonade voor de kinderen staat 
op de bar. 

 
11.30 Keuzeprogramma: 
 - Wandelen met z’n tweeën met ‘wandelvragen’ 
 - ‘Zittende wandelvragen’ in kleine groepjes van 

maximaal vier personen op een rustige plek in de 
Eshof of buiten 

 - Activiteiten voor kinderen, zoals volleybal, 
voetbal, waterrace, regenboog krijten 

 - Nog meer koffie drinken 😉 

 
12.00 Zingen in de kerkzaal en overgang naar de lunch 
 Intussen kunnen de kinderen al langs het lopend 

buffet gaan. 
  
12.30 Lunch – kerkzaal en ontmoetingsruimte en zo 

mogelijk buiten. 
  
ca.13.30 Einde van het programma 

(Hulp om het kerkgebouw weer in oude staat te 
herstellen is van harte welkom!) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en mw. Linda de Wals 
Organist: Rudi Coppoolse 
Cantorij en Pauluskoor: o.l.v. Arjan Verrips 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Jeugd-doe-dienst: Ilse Janss, Jacqueline Faber, Richard 
van de Kamp, Gerwin Duine 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Joke van der Klok 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Koffiedienst: Annie Hanse, Tonnie van Rootselaar en 
Marchella van de Pol 
 
De collectes zijn voor Kerkinactie/Vrede verbindt verschil 
en voor de cantorij. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor de Stichting ‘naar school in Haïti’ 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 


