
 
Zondag 12 februari 2023 

zesde na Epifanie 
in het Eshoftheater 

 
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: God van hemel, zee en aarde’: lied 210 
vers 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 
 allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met de kyrie- en 
gloriahymne (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; 299e)  
(I = voorganger, II = allen) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen met lied: ‘de toren van Babel’ 
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg; Alles wordt nieuw 1,4); 
daarna mogen ze het licht meenemen en naar de 
kinderdienst gaan. 
 
1. Weet je wat, weet je wat, zeiden ze in Babelstad: 
Laten wij een toren maken 
om elkaar niet kwijt te raken. 
Bouwen gaan we groot en klein, 
Tot we in de wolken zijn. 
 
2. Allemaal, allemaal spraken zij dezelfde taal: 
laat de wind ons niet verdrijven, 
laat ons bij de toren blijven. 
Want dat bundelt onze kracht, 
torenhoog wordt onze macht. 
 
3. Hoor je dat, hoor je dat, 
Babel werd een babbelstad. 
Want de Heer der mensenkinderen 
kwam dat stoute plan verhinderen, 
Hij verwarde toen hun spraak 
en de torenbouw liep spaak. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 11,1-9 
 
Lied: ‘Waarom leven de volken…’ (t. Henk Jongerius, m. 
Frits Mehrtens; Bijbels liedboek 38/lied 540) 
 

1. (A) 
Waarom leven de volken in oorlog met elkaar? 
Is dan het juk van vrede te moeilijk en te zwaar? 
 
2. (B) 
Waarom reiken de mensen elkander niet de hand 
En houden zij de wetten van oog om oog in stand? 
 
3. (A+B) De wereld wacht op vrede, 
de aarde hoopt op recht, 
vervulling van verlangens, 
haar in het hart gelegd. 
 
4. (A) De wereld wacht op vrede 
en goedheid zonder schijn, 
op mensen die elkanders 
broeder en hoeder zijn. 
 
6. (B) Zal het er ooit van komen 
dat oorlog niet bestaat 
of zijn het stoute dromen 
en is het al te laat? 
 
7. (A+B) O God, breng volken samen, 
dat wij elkaar verstaan, 
vervul die mensendromen 
voor zij in rook opgaan. 
 
8. (A+B) Doe ons het woord bewaren 
dat opgeschreven staat 
en echte vrede zoeken 
van harte, metterdaad. 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’: lied 816  
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust. 
 

(t. en m. Chris Fictoor; Zangen van zoeken en zien 275) 
 
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 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Zegenlied’ 
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien 25) vers 1 allen: 
 
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. 
 
mannen 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. 
 
vrouwen 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. 
 
allen 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. 
 
allen 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. 
U bent van harte uitgenodigd koffie, thee of limonade te 
blijven drinken na de dienst. 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Pianist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Jan Willem van Bree 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Lector: Ans Baas 
Koster: Aalt van de Pol 

Welkom: Lies Priem 
Beeld: Lien Vogel 
Geluid: Sipko van Gent 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
De collectes zijn bestemd voor de Hulpdienst 
Hoevelaken en voor Muziek en Liturgie. Bijdragen van 
de kinderen zijn bestemd voor Grace Home. 
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt  u in de 
Rondom. 
 
 


