
 
 Zondag 5 juli 2015 

derde van de zomer 
 Uitzenddienst  
 

 
De liturgie bevat (bijna) geen liedteksten en 

muzieknotaties. Deze mogen niet zonder 
toestemming op het internet gepubliceerd worden. 

Wie graag een liturgie met liederen en 
muzieknotatie (voor zover die niet in het nieuwe 

liedboek staan) wil ontvangen, kan een mail sturen 
aan ellie.boot@hccnet.nl of aan 
keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 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 die richting geeft aan ons bestaan, 
 leid ons ook vandaag; 
allen maak ons met uw wegen vertrouwd, 
 leer ons uw paden te gaan. (psalm 25,4) 
 Amen. 
 
Openingslied: “Heilige God, geprezen zij”: lied 
870, 1+5+6+7 (t. John Henry Newman, vert. 
Willem Barnard, m. Thomas Haweis/Samuel 
Webbe jr) 
 allen gaan zitten 
 
Inleiding op de kerkdienst 
 
Smeekgebed 
 
Lofzang: “O happy day”  
door de Moldaviëgroep; wie wil, zingt mee! 
 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

Jesus washed (when Jesus washed) 

Washed my sins away (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la 

La, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la 

La, la, la, la, la 

 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When my Jesus washed (when Jesus washed) 

He washed my sins away 

 

La, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la 

La, la, la, la, la 

 

He taught me how (oh, He taught me how) 

To wash (to wash, to wash) 

Fight and pray (to fight and pray) 

Fight and pray 

And he taught me how to live rejoicing yes, He did (and 

live rejoicing) 

Oh yeah, every, every day (every, every day) 

Every day! 

 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day, yeah (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When my Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

My sins away (oh happy day) 

 

I'm talking about that happy day (oh happy day) 

He taught me how (oh yeah, how) 

To wash (to wash) 

Fight and pray (sing it, sing it, c'mon and sing it) 

Fight and pray 

And to live, yeah, yeah, c'mon everybody (and live 

rejoicing every, every day) 

Sing it like you mean it, oh.... 

Oh happy day (oh happy day) 

 
de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Ezechiël 2,1-7 
 
Lied: “Look through my eyes” (Phil Collins; uit de 
film ‘Brother Bear’) door de Moldaviëgroep 
 

Verse 

There are things in life you're learning, and over time 

you'll see, 

Because out there somewhere it's all waiting and if you 

keep believing, 

 

Bridge 

So don't run, don't hide, it will be alright! 

You'll see, trust me, I'll be there watching over you! 

 

Chorus 

Just take a look through my eyes, 

There's a better place somewhere out there! 

Just take a look through my eyes, 

Everything changes, 

you'll be amazed what you'll find! 

If you look through my eyes! 

 

Verse 

There will be times on this journey all you'll see is 

darkness! 

Out there somewhere daylight finds you, if you keep 

believing! 

 

Bridge 

So don't run, don't hide, it will be alright! 



You'll see, trust me, I'll be there watching over you! 

 

Chorus 

Just take a look through my eyes, 

there's a better place somewhere out there! 

Just take a look through my eyes, 

everything changes, you'll be amazed what you'll find, 

if you look through my eyes! 

 

Bridge 

All the things that you can change, there's a meaning in 

everything! 

And you will find all you need, there's so much to 

understand! 

 

Chorus 

Take a look through my eyes, 

there's better place somewhere out there, 

just take a look through my eyes, 

everything changes, 

you'll be amazed what you'll find! 

 

Chorus 

Just take a look through my eyes, 

there's a better place somewhere out there! 

Just take a look through my eyes, 

everything changes, 

you'll be amazed what you'll find! 

If you look through my eyes! 

Just take a look through my eyes! 

If you look through my eyes! 

Take a look through my eyes! 
 
Evangelielezing: Marcus 6,1-6 
 
Lied: “Een rijke schat van wijsheid”: lied 313,1 
(t. Jan Korytansky, vert. Ad den besten en Hans 
Hugo Rapparlié, m. Neurenberg 1527) 
 
Verkondiging 
 
Lied: “Op straat” (“Streets of London”; t. en m. 
Ralph McTell, vert. Guus Meeuwis) 
door de Moldaviëgroep; wie wil mag het refrein 
meezingen. 
 
Zie je daar die oude man, graaiend in een 
vuilnisbak, 
zoekend naar iets bruikbaars voor in zijn oude 
plastic zak. 
Net iets teveel meegemaakt, waardoor die dakloos 
is geraakt, 
praat in zich zelf over hoe het vroeger was. 
 
Refr: 
En dan zeg jij dat je eenzaam bent,  
omdat het even tegen zit. 
Loop even met me door de stad  
en kijk wat er gebeurt op straat, 
dan zul je zien  
dat het met jou zo slecht niet gaat. 
 
Zie je daar dat meisje, ze is net zeventien, 
heeft nu al zo'n tien jaar haar ouders niet gezien. 
Muurtje om zich heen gebouwd, omdat ze niemand 
meer vertrouwt, 
vraag je haar wat liefde is, dan noemt ze jou de 
prijs. Refr. 
 

Zie je daar die oude vrouw die rustig voor de 
regen schuilt, 
deze bui is minder dan de tranen die zij heeft 
gehuild, 
die vroeger een gezin bezat, maar later klap op 
klap gehad, 
nu sjouwt ze haar verleden in een zelf gemaakte 
tas. Refr. 
 
Zie je daar die jonge man, hij is bijna al z’n 
tanden kwijt, 
hij beet zich stuk op het vergif van deze tijd. 
Elk uur een marteling, altijd zoekend naar een 
ding, 
kruipt eens per dag door het oog van de naald. 
Refr. 
 

Zegen voor de jongeren en de begeleiders 
 
Allen gaan staan en zingen als beaming van de 
zegen: “Ga met God en Hij zal met je zijn”: lied 
416 (t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. 
Ralph Vaughan Williams) 

allen gaan zitten 
 

 gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden; ze worden steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij samen: 
allen (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 

 
 
Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 



allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
U danken wij, Eeuwige God, 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen (melodie lied 136) 
 Loof de HEER, want God is goed, 
 die de mensen leven doet, 
 die hen als op handen draagt – 
 liefde die de dood verjaagt. 
 
In Jezus zien we wie U bent: 
mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam hij brood, 
dankte U en deelde uit 
met de woorden: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, dankte U en sprak: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
deelt hij het brood, schenkt hij de wijn. 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen Loof de HEER, want God is goed; 
 zie wat Jezus voor ons doet: 
 brood is hij voor mij, en wijn: 
 ik mag gast aan tafel zijn. 
 
Uw Geest is gekomen, 
om de aarde een nieuw gezicht te geven. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen mensen, 
de levenskracht van Jezus Messias 
hier in ons midden. 
 
Geroepen om met U mee te gaan 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen Loof de HEER, want God is goed, 
 die ons weer herleven doet. 
 Toekomst heeft ons aangeraakt, 
 vrede voor wie vrede maakt! 
 
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. 

 
Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn 
wordt ingeschonken, zingen we: 
“Die met ons deelt…”: lied 234 (t. Sytze de Vries, 
m. Willem Vogel) 
 
We delen brood en wijn. Het brood wordt 
uitgedeeld bij de paaskaars, de wijn bij het orgel. 
De beker die Rozemarijn Waslander aanreikt 
bevat druivensap in plaats van wijn. 
 
Tegen het einde van de maaltijd zingen we: 
“Behoed en bewaar Jij ons, lieve God” (t. Alex van 
Ligten, m. Anders Ruuth; Hoop van alle volken 
79) 
 
Uitzending en zegen 
 

Slotlied: “Wij gaan op weg…” (t. Hanneke 

Klinkert en Gerard van Midden, m. Gerard van 
Amstel) 
Intussen verlaten de Moldaviëgangers de 
kerkzaal. 
(Natuurlijk kunt u hen bij de koffie een goede reis 
wensen!) 
 

 

Zondagsbrief 5 juli 2015 
 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Organist/pianist: Skip van Rooij 
Mede-liturgen: Moldaviëgroep 
Ouderlingen: Mart Geelhoed, Hannah Wicherink 
Diaken: Lien Vogel, William Bouw, Max de Vries 
Zondagskind: Rozemarijn Waslander 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Ina van Os, Myriam Zandberg 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Koffiedienst: Ina van Os, Lien Vogel 
Koster: Harry van der Klok 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het diaconaal project 
Moldavië. (Zie voor meer informatie hierover 
verderop in deze zondagsbrief.) De tweede is 
bestemd voor het pastoraat. 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart met onze 
hartelijke groet voor de baptistengemeente van 
Purcari: de gemeente waarvoor de jongeren van 
het diaconale project de handen uit de mouwen 
gaan steken. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Dave de Groodt 
(Ridderspoor 23). Na zijn buikoperatie in maart 



krijgt hij nu een half jaar lang chemokuren in 
tabletvorm. We wensen hem en Corien sterkte en 
veel goeds toe. 
 
Taartenactie Moldavie 
Grote belangstelling is er geweest voor de taarten, 
die we op bestelling hebben gebakken om geld te 
verdienen voor het diaconale project. 
We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de 
reis, alles is bijna geregeld. We stoppen nu met de 
taarten actie. Bestellingen die al gedaan zijn 
worden netjes afgehandeld. 
Zeer bedankt voor uw aanvragen, dat heeft ons 
flink geholpen! We hebben ruim 580 euro hiermee 
verdiend. 
Inmiddels is het bijna zover en gaan we naar 
Moldavie. Het benodigde geldbedrag van 18.500 
euro is ruim bijeengebracht. Los van onze acties 
hebben vele mensen uit de Eshof maar ook uit het 
dorp Hoevelaken een flinke bijdrage geleverd. 
Dank, dank jullie allemaal! 
Het Moldaviëteam 
 
Uitzwaaien 
Op zaterdag 11 juli vertrekken de jongeren van 
het diaconaal project voor twee weken naar 
Moldavië. Ze verzamelen bij de Eshof en 
vertrekken daarvandaan om 6.00 uur. Iedere 
vroege vogel (en ook wie voor de gelegenheid 
vroege vogel wil zijn) is van harte uitgenodigd hen 
te komen uitzwaaien! 
 
Purcari, Moldavië 
In het dorp Purcari renoveert de groep uit 
Hoevelaken een kerk die tegelijk dienst doet als 
opvangcentrum voor kinderen en jongeren. Het 
geld dat bijeen gezameld is in het afgelopen jaar 
zal voor een groot deel voor deze renovatie 
worden gebruikt. Kinderen in Moldavië 
hebben na schooltijd vaak geen plek om naar toe 
te gaan. In de naschoolse opvang kunnen ze 
huiswerk doen, iets drinken en eten en samen 
spelen. 
Deelnemers aan het diaconale project zijn Demi en 
Jari Beitler, Sandra van Valkengoed, Frank van 
den Heuvel, Niels Roos, Mirjam Bos, Anje Boswijk, 
Odin van den Heuvel, Aart de Gier, Floris en 
Lieuwe Zwart. De leiding is in handen van Jessica 
Hofman, Henry Westein, David Roelofs en Stefan 
Stitselaar. 
Wilt u hen volgen? Als u benieuwd bent naar hun 
ervaringen kunt u hun verslagen lezen op de site 
van de Eshof (www.pgdeeshof.nl). Op die site kunt 
u doorklikken naar het blog over Moldavië. 
 

Agenda 

ma. 6 juli 20.00u Voorbereiding startzondag, de Eshof 

di. 7 juli 13.00u Voorbereiden oecumenische dienst 20 

sept, Julianalaan 55 

wo. 8 juli 13.30u Activiteitenmiddag, de Eshof – laatste 

keer voor de zomervakantie 

vr. 9 juli 20.00u Pastorale Raad, de Eshof 

vr. 9 t/m zo. 11 juli Kloosterweekend bij de Clarissen in 

Megen 

za. 11 juli 06.00u Uitzwaaien Moldaviëgroep, de Eshof 

 

http://www.pgdeeshof.nl/

