
 
Zondag 27 september 2015 

 tweede van de herfst 
jubileumviering met gospelkoor Free 

 

 
De liturgie bevat geen 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 

 

 
Om binnen te komen in het huis van God 
luisteren we naar het koor Free, dat zingt: 
“Into your hands” 
 

Into Your hands I surrender 
All of my hopes all my dreams 
All I ever long to be is in Your hands 
All of my fears all my sorrows 
Pleasures and joys this my theme 
I commit all that I am into Your hands 
 
The hands that took the nails upon that rugged tree 
Are strong enough to shelter shield and carry me 
(2x) 
Oh to carry me 
 
Into Your hands I am trusting 
Whatever the future may bring 
Where You lead me I will rest within Your hands 
All of my strengths all my weakness 
As long as I've breath I will sing 
I commit all that I am into Your hands 
 
The hands that took the nails upon that rugged tree 
Are strong enough to shelter shield and carry me 
(2x) 
Oh to carry me 
 
I commit all that I am into Your hands 
 

(Een lied van toevertrouwen en overgave: ik vertrouw 
me aan U toe, met alles wat in mij is.) 

 
… gebed in stilte … 
  
 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 Geef het niet op met ons, God; 
allen breng ons tot leven. 

vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 

 Amen. 

 
Openingslied: “Dit huis is een huis…” (t. Margryt 
Poortstra, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Jacques Berthier; Taizé) 
 
Gloria: “Celebrate” (door Free) 
 

Something so wonderful is in my heart today 
Seeing just how far we’ve come 
Thanking God for what he’s done 
There is a well deep in my heart that overflows 
Reminiscing through the years  
overcoming doubts and fears 
Our spirit ascends reaching to the throne of glory 
Singing praises to the King 
 
Come on let’s celebrate and give God all the glory 
He is worthy of our praise 
Let’s make a joyful noise  
to the rock of our salvation 
All creation sing His praises 
 
We want to share our joy with friends and family 
Giving love that means so much  
knowing that the Master’s touch 
Is the reflection of the Father’s love inside 
We must let the whole world know  
and to generations show 
The gospel of Christ  
is the power that gives us salvation 
Out of darkness to the light 
 
Come on let’s celebrate and give God all the glory… 
 
We celebrate the mystery 
Christ abides in us the hope of glory 
This is the kingdom’s key 
We have triumphant victory 
And the world will know us  
by our love that set the captives free 
 
Come on let’s celebrate and give God all the glory… 
(herh.) 

 
(Een danklied: laten we feest vieren en God danken 
voor alles wat er is en voor zijn liefde in ons.) 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied door Free: “Make 
me a channel of your peace” (t. Franciscus van 
Assisi; zie p. 1355 Liedboek) 

 
Make me a channel of your peace 
Where there is hatred let me bring love 
Where there is injury, your pardon Lord 
And where there is doubt, true faith in You. 
 
Make me a channel of your peace 
Where there's despair in life let me bring hope 
Where there is darkness, only light 
And where there's sadness ever joy. 
 
Oh, Master grant that I may never seek 
So much to be consoled as to console 



To be understood as to understand 
To be loved as to love with all my soul. 
 
Make me a channel of your peace 
It is in pardoning that we are pardoned 
It is in giving to all man that we receive 
And in dying that we're born to eternal life. 
 
Oh, Master grant that I may never seek… 
 
Make me a channel of your peace 
It is in pardoning… 
 
Make me a channel of your peace. 
Make me a channel of your peace... 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 11,24-29 
 
Evangelielezing: Marcus 9,38-50 
 
Acclamatie: Free zingt “Siyahamba” 
 

Siyahamb’ ekukhanyen kwen khos 
We are marching in the light of God 
Wij lopen in het licht van God 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied bij wijze van geloofsbelijdenis: “You are 
holy” (door Free; wie wil, zingt mee) 
 

You are holy (You are holy) 
You are mighty (You are mighty) 
You are worthy (You are worthy) 
Worthy of praise (Worthy of praise) 
 
I will follow (I will follow) 
I will listen (I will listen) 
I will love You (I will love You) 
All of my days (All of my days) 
 
Refrein Vrouwen: 
You are Lord of Lords 
You are King of Kings  
You are Mighty God 
Lord of everything 
You're Emmanuel 
You're the great I Am 
You're the Prince of Peace 
Who is the Lamb 
You're the living God 
You're my saving Grace 
You will reign forever 
You are Ancient of days 
You are Alpha, Omega, Beginning and End 
You're my Saviour, Messiah, Redeemer and Friend 
You're my Prince of Peace  
and I will live my life for You 
 
Refrein Mannen: 
I will sing to and worship 
the King who is worthy 
And I will love and adore Him 
I will bow down before him 
I will sing to and worship 
the King who is worthy 
And I will love and adore Him 

I will bow down before him 
You're my Prince of Peace and I will live my life for 
You 
 
You are holy (You are holy) 
You are mighty (You are mighty) 
You are worthy (You are worthy) 
Worthy of praise (Worthy of praise) 
 
I will follow (I will follow) 
I will listen (I will listen) 
I will love You (I will love You) 
All of my days (All of my days) 
 
Refrein 
 
You're my Prince of Peace  
and I will live my life for You 

 
(Een lied waarin Gods grootheid wordt bezongen. Ik 
wil U volgen, naar U luisteren, van U houden.) 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 
naar het koor Free, dat zingt: “Free!” 
 

I was with you before I was born 
Your womb was my shelter 
Your love kept me warm 
We share the beginning our live was the same 
I heard your love’s heartbeat whisper my name 
 
We’re closest of friends I’m the image of you 
We’re part of each other but still we are two 
Your love never feels like a burden to me 
I’m bound by your love, I’m bound but I’m free 
 
I am free yet bound by your love 
I am free yet bound by your love 
Bound by the chains of your love 
I’m living my life, Yes I’m free 
 
Your faith and your feelings you’re prayers night 
and day 
Have formed who I am, have shown me the way 
You gave me the chance, the chance to be me 
I’m bound by your love yes I’m bound but I’m Free 
 
I am free yet bound by your love 
I am free yet bound by your love 
Bound by the chains of your love 
I’m living my life (living my whole life) 
I am free yet bound by your love 
I am free yet bound by your love 
Bound by the chains of you love 
I’m living my life, Yes I’m free 
 
My life lies before me I hope I can make it 
A step that will hurt but you want me to take it 
We’ve parted once before, remember my first cry 
I’m going my own way but I’ll never say goodbye 
 
I am free yet bound by your love… 

 
(Gods liefde voor ons wordt vergeleken met de 
onverbrekelijke liefde tussen een moeder en een kind. 
Uw liefde houdt mij vast en toch ben ik vrij; we zijn 
één en toch twee.) 



 

Voorbeden, omlijst door “Bless the Lord, my 
soul”: lied 103e (t. Psalm 103:1-2, m. J. Berthier) 

Tegen het eind van de voorbeden komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
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. 

 
Zegen      staande 
 

Beaming van de zegen = lied: “Dat je de weg 
mag gaan” (t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 

 
Wilt u na dit lied nog even gaan zitten? 
 
Free zingt: “Hallelujah” (Leonard Cohen)  
Allen zingen het ‘hallelujah’ mee. 
 

Well I heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
Well it goes like this: The fourth, the fifth, 
the minor fall and the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah... 
 
Well your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew ya 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah... 
 
Baby I've been here before 
I've seen this room and I've walked this floor 
I used to live alone before I knew ya 
And I've seen your flag on the marble arch 
And love is not a victory march 
It's a cold and it's a broken Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah... 
 
There was a time when you let me know 
What's really going on below 
But now you never show that to me, do ya? 
But remember when I moved in you 
And the holy dove was moving too 
And every breath we drew was Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah... 
 
Maybe there's a God above 

But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew ya 
And it's not a cry that you hear at night 
It's not somebody who's seen the light 
It's a cold and it's a broken Hallelujah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah... 
 
You say I took the name in vain 
But I don’t even know the name 
But if I did, well, really what’s it to you 
There’s a blaze of light in every word 
It doesn’t matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah... 
 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel so I tried to touch 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you 
And even though it all went wrong 
I’ll stand before the Lord of song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah... 

 
(Een lied over volharding en over een liefde die alles 
overwint: alle falen en gebrokenheid van mijn 
bestaan. Steeds klinkt weer het halleluja – loof God.) 
 

 

U bent allen uitgenodigd koffie, thee of limonade 
te blijven drinken met iets lekkers erbij ter 

gelegenheid van het jubileum van Free. Intussen 
kunnen we luisteren naar de band, die speelt: “I 

still haven’t found what I’m looking for”(U2) 
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Jubileumviering Free 
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan zong Free dit 
jaar in de viering van Goede Vrijdag de 
Mattheüspassie van Gerard van Amstel en Piet van 
Midden. En zingt het koor vandaag in deze kerkdienst. 
Enkele oud-leden doen speciaal voor deze gelegenheid 
mee. 
Free is een interkerkelijk koor – maar hoort tegelijk 
wel een beetje ‘bij ons’. We zijn blij met Free en met 
de bijdragen die het met regelmaat levert aan de 
vieringen. Het in stand houden van een koor kost 
echter ook iets. De leden betalen uiteraard contributie 
en als het koor elders optreedt, levert dat wat op. 
Maar bij elkaar is het niet voldoende. Free is daarom 
hard op zoek naar donateurs. 
Wilt u het koor steunen? Op het informatievel, dat u 
kunt invullen na afloop van deze kerkdienst, leest u 
hoe u dat kunt doen. De papieren liggen klaar in de 



hal. Of kijk op www.gospelkoorfree.nl. 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de week van de aandacht. 
De tweede collecte is voor de landelijke kerken. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Deze week is bedoeld om elkaar extra aandacht te 
geven en elkaar uit te nodigen voor een activiteit. 
Helpt u ons om deze week mogelijk te maken voor 
veel mensen? Uw bijdrage maakt het mede mogelijk 
om deze week te organiseren. Voor het complete 
programma zie de Rondom van september. 
 
Bloemen  
De bloemen gaan vandaag naar Annie en Frans Hanse 
(Dassenburcht 8). Zij zijn 1 oktober 45 jaar getrouwd 
en wij feliciteren hen daar van harte mee. 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Dien van den 
Heuvel-van Essen (Sportweg 5): afgelopen maandag is 
ze geopereerd aan een heup. En er is een kaart voor 
Annie Maaskant-Breugem (Sportweg 9), die vanwege 
blaasontsteking een week in het ziekenhuis is 
geweest. We wensen hen van harte voorspoedig 
herstel toe. 
 
Basiscatechisanten op excursie 
Direct na deze kerkdienst vertrekken de 
basiscatechisanten naar Nijmegen, waar ze Museum 
Oriëntalis zullen bezoeken. We wensen hen een heel 
mooie middag toe! 
 
Week van de aandacht  
Van vrijdag 25 september tot en met donderdag 8 
oktober vindt de ‘week van de aandacht’ plaats. Voor 
meer informatie: zie het Dialoogje en Rondom de 
Eshof. Iedereen is van harte welkom.  
 
Duurzaam = dat je lang meegaat  
Ook een bericht over de eerste avond rond 
duurzaamheid. Op maandag 28 september zullen we 
onder leiding van onze eigen duurzaamheidsgroep 
(Lieske Duim, Henk Boswijk, Herman Julsing en Evert 
Veldhuizen) ons bezighouden met wat er maar met 
duurzaamheid en kerkzijn te maken heeft. Een 
belangrijk thema in deze tijd. Hebben we de moed te 
zien wat er met de wereld gebeurt? En zijn we bereid 
ons persoonlijk in te zetten voor behoud van onze 
planeet? De avond begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in de Eshof. 
 
Actieweek voor vluchtelingen 27 sept – 4 okt 
Kerk in Actie heeft de komende week uitgeroepen tot 
actieweek voor vluchtelingen. Financieel kunt u 
bijdragen via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Vluchtelingen. 
Op de website van Kerk in Actie staat meer te lezen: 
www.kerkinactie.nl. 
 
Kopijdatum 
Kopij voor het kerkblad van oktober kunt u inleveren 
tot en met dinsdag 29 september via mailadres 
rondomdeeshof@gmail.com. 
 
Agenda 
ma. 28 sep. 15.00u Wijkteam 3, de Eshof 
ma. 28 sep. 20.00u “Duurzaam = dat je lang 

meegaat”, de Eshof. 
ma. 28 sep. 20.30u Wijkteam 9 
di. 29 sep. 20.00u Liturgisch Werkoverleg, Clausln 16 
wo. 30 sep. 20.00u Vesperoverleg, Irenepad 6 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

