
Zondag 22 januari 2023 
derde na Epifanie 

Oecumenische viering in de 
week van gebed voor de eenheid 

 
Eshofgemeente 

en Sint Paulusgemeenschap 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen de schepper van hemel en aarde, 
vg die ons het woord heeft gegeven,  
allen die trouw blijft aan wat Hij begon.  
vg Oordeel niet naar ons falen, 
allen voltooi wat onvolmaakt bleef. 
 
Openingslied: ‘Jezus roept hier mensen samen’ (t. John 
L. Bell en Graham Maule, vert. Ria Borkent, m. 
Schotland) Cantorij/koor vers 1: 
 
Cnt.  1.Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

 
allen 3. Jezus roept ons tot de ander, 
 zo verschillend als wij zijn, 
 ras of  huidskleur, rangen, standen - 
 Jezus trekt geen scheidingslijn. 
 Ga met vrienden en met vreemden, 
 ga met mensen, groot en klein, 
 ga met zaligen en zoekers, 
 die op zoek naar waarheid zijn. 
 
allen 4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
 breed en wereldwijd gedekt, 
 waar de kerk bezit haar aardse 
 hemelse ontmoetingsplek. 
 Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
 deel het lied van liefde weer, 
 deel het feest voor heilige zondaars, 
 wees te gast bij God de Heer. 
 allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met de kyrie- en 
gloriahymne (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; lied 
299e)  
 
Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 
Wij loven U, aanbidden U, 
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, 
Vader van mensen! 
 
Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God, 
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! 
 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd. 
Amen, amen, amen. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing uit het eerste testament: Genesis 3,1-13 
 
Lied: ‘Lied van weg en omweg’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 259) 1 x cnt/koor, 1 x allen: 
 
Die mij getrokken uit de schoot 
mij mens genoemd hebt en geeigend 
mijn ogen wende aan het licht 
mijn voeten zette dat ik stond 
mij hebt doen weten dat ik gaan kon 
dat ik zou komen waar Gij zijt 
die als ik neerzit aan de kant 
van weg en omweg, moe en dorstig, 
mij overschaduwt met uw naam 
die toen ik neerlag in het stof 
mij hebt omgeven met uw duister 
dat geen gedierte mij verslond 
die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen 
laat mij niet over aan mijzelf. 
Die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen 
laat mij niet over aan mijzelf. 
 
Tweede lezing uit het eerste testament: Genesis 3,14-24 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’ (m. Frits Mehrtens; lied 
339a) 



 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
In alle eeuwen der eeuwen. 
 
Overweging 
 
Muziek 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst. 
 
Tafellied: ‘Kom over ons met uw geest’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld liedboek 
638-642); intussen wassen de ambtsdragers hun 
handen. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen, 
kom over ons met uw geest. 
 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
vg Laten wij danken de levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
Gezegend zijt Gij 
om licht en levensadem, woord en geestkracht, 
om mensen die leven uit kracht van U, 
om Jezus van Nazaret, uw Joods kind. 
Die ons voorbeeld werd, 
die, tot op het laatst van zijn levensgang 
uw Thora volbracht, toegewijd en trouw. 
Die ons leerde gaan 
op de oude weg van uw liefdeswoord 
naar een goed wijd land 
waar de dood niet heerst. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen, 
kom over ons met uw geest. 
 
Die ons een teken heeft gesteld 
waar zijn geest in openbaar en werkzaam is 
tot op vandaag. 
Die op de avond voor zijn dood 
brood gebroken heeft 
en aan zijn vrienden uitgedeeld – 

die een beker wijn genomen, 
dankgebed en zegening gesproken heeft, 
die heeft gezegd: 
 
“Doe dit ter gedachtenis aan de God 
die ons bevrijd heeft uit het slavenhuis, 
die ons uit de macht van dood 
bevrijden zal.” 
 
Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan, 
eten, drinken, delen brood en wijn, 
teken van geloof dat niets bij God niet kan: 
 
dat ook door ons en met ons en in ons 
een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde is, genoeg voor allen. 
Kom over ons met uw geest. 
Kom over ons met uw geest. 
 
Gezegend zijt Gij 
om Israël, uw heilige wijnstok 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht. 
 
Gezegend zijt Gij 
om het levend woord van Mozes en de profeten 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht. 
 
Hem noemende gedenken wij 
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen 
voor uw Aangezicht gedenken wij 
de namelozen die zijn afgeslacht 
in oorlog na oorlog. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen, 
kom over ons met uw geest. 
 
Gesproken voorbeden, besloten met: 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen, 
kom over ons met uw geest. 
 
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 met uw geest. 
vg Geven wij elkaar een teken van vrede… 
 
We wensen elkaar vrede toe en zingen: ‘Steek je hand 
uit’ (t. Harrie Wouters, m. Willem Blonk; LB 398) – 
cnt/koor 2x, dan allen: 
 
Steek je hand uit, geef om vrede, 
geef een teken, teken de vrede. 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Bij de paaskaars 
wordt het brood uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine 
bekertjes druivensap uitgedeeld. Intussen luisteren we 
naar muziek en zingen tegen het einde van de maaltijd 
‘Take, o take me as I am’ (t. en m. John L. Bell, vert. 
René van Loenen; lied 833) 
cnt/koor 2x Engels, allen 1x Engels, allen 1x Nederlands: 
 
Take, o take me as I am; 
summon out whay I shall be; 
set your seal upon my heart 
and live in me. 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart  
en leef in mij. 
 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Poolse volksmelodie; Gezangen voor 
liturgie 531) 
 
1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, 
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn 
wordt alleman geboren. 
 
2. Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein,  
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond- en morgenland,  
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een andre hand,  
om niet te zijn verloren; 

3. om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander. 
 
Muziek 
 
Onder de muziek verlaten we de kerkzaal. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. 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. 
 

 
Wat zingen we? 
U bent van harte uitgenodigd na kerkdienst & koffie, 
om ongeveer 11.30 uur, weer in de kerkzaal plaats te 
nemen en mee te doen met een zanguurtje. We zingen 
liederen die in de komende maanden in de Eshof of het 
Pauluscentrum gezongen zullen worden. Ook als u niet 
(goed) kunt zingen, kom toch: wanneer de muziek 
vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen de woorden 
meer betekenis! Leiding: Annahes Odink en Rudi 
Coppoolse. 
 

 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en Linda de Wals  
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderling van dienst: Frits Harmsen  
2e ambtsdrager: Jan Willem van Bree  
Diakenen: Liesbeth van den Heuvel en Quirina Schipper  
Zondagskind: Anne Doornekamp  
Koster: Jan Stomphorst  
Welkom: Ineke Aukema  
Beeld: Celine van de Heuvel  
Geluid: Jan Baas  
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de 
Kuilen  
 
De collectes zijn bestemd voor het Hospice Nijkerk en 
het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor Grace Home.  
 
Informatie over de kaart en bloemen vindt u in de 
nieuwsbrief en uitgebreide informatie over de collectes 
staat in de Rondom. 
 


