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Oecumenische viering in de  
‘week van gebed 

voor de eenheid van de christenen’ 
Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 
Hoevelaken 

 

Thema: het woord is aan jou 
 

Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
Groet, drempelgebed 
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 Wees in ons midden, God van ons hart; 
allen hoor ons gebed: 
 maak ons in Christus één. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Wij treden biddend in uw licht” (t. 
J.C. van Leeuwen, m. Psalm 134; Gezangen voor 
Liturgie 558) allen: 
  

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, driemaal besloten met  

 
(Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
… gebedsstilte, besloten met het  
gebed van de zondag 
 

de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 19,3-6 
 
Lied: “Die mij droeg op adelaarsvleugels” (t. 
Huub Oosterhuis/Dt 32,11, m. Marinus Pool) 
eerste keer cantorij/koor, tweede keer allen 

 
 
Lezing uit het evangelie: Matteüs 5,13-16 
 
Antwoordlied: “Deze woorden aan jou 
opgedragen” (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 
Löwenthal; Verzameld Liedboek p.516-517) 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Poolse volksmelodie; Gezangen voor 
liturgie 531) 
Intussen worden manden doorgegeven, waaruit 
ieder een zakje zout mag nemen. 
 
 

gebeden en gaven, 
Maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 
naar muziek. 
 
Tafelgebed en voorbeden 
Aanhef van het tafelgebed 
vg De Heer zal bij u zijn! 
allen De Heer zal u bewaren!  
vg Verheft uw hart.  
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
vg Laten wij danken de Levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
Tafelgebed, ingezet door de koren met: 
(t. J. van der Werf, m. W. Vogel; Van binnen uit p.33-
35)  
 
vg In de nacht van de overlevering 
nam Jezus het brood, zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Hierop volgen de gesproken gebedsintenties en 
het stil gebed. Aan het eind zingen allen: 
“Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer” (zie boven) 
 
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 God 
 zij altijd met u. 
allen En ook met u. 
vg Geven wij elkaar een teken van vrede… 
 
We groeten elkaar met de wens tot vrede. 
Intussen zingen koor en cantorij: “De vrede van 
de aarde en de hemel” (Iona 47) 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Levi reikt 
druivensap aan. In de overige bekers zit 
alcoholhoudende wijn. Tegen het einde van de 
maaltijd zingen de koren (en herhalen we allen): 
“Die mij getrokken uit de schoot” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld 
Liedboek p. 178-179) 
 
Tegen het einde van de maaltijd komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 



 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: “Door de 
wereld gaat een woord” (t. Jan Wit, m. ‘ha tikwa’, 
het Joodse volkslied) 1 koor/cantorij: 
 

 

Zondagsbrief 17 januari 2016 
Voorgangers: drs Linda de Wals en ds Ellie Boot 
Ouderlingen: Jan Vogel, Nico Peer 
Diakenen: Jan van de Kuilen, Max de Vries, Lien 
Vogel 
Organist: Rudi Coppoolse 
Pauluskoor en cantorij onder leiding van Annahes 
Boezeman 
Jeugdliturg: Levi Boswijk 
Leiding kinderdienst: Maarten Kneppers-
Doornekamp, Heidi van Rootselaar  
Oppas: Gerdien Veld en Anje Boswijk 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal 
Koffiedienst: Alice Bernhard, Yvonne de Gier 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de oecumene; de tweede is 
voor vorming & toerusting. Kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte 
Geloven ver van huis. Dat is de dagelijkse realiteit 
voor migranten die in Nederland verblijven. 
Honderdduizenden christenen van over de hele wereld 
moesten om allerlei redenen kort of lang geleden hun 
moederland verlaten. Gelukkig vinden velen van hen 
een gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven, 
zich kunnen uiten in hun eigen taal en steun vinden bij 
elkaar. Ruim zeventig migrantenkerken en 
geloofsgemeenschappen, met ongeveer 70.000 leden, 
zijn aangesloten bij SKIN, Samen Kerk in Nederland. 
Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land 
bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders 
nodig. De pastors, oudsten en leiders van de 
migrantenkerken zetten zich met hart en ziel in om de 
migranten bij te staan. Uw bijdrage in de collecte is 
daarom zeer welkom. 
 
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 zang-halfuurtje. 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! 
 
Actie Kerkbalans 
De afgelopen week is de Actie Kerkbalans van start 
gegaan. Veel vrijwilligers gingen en gaan op pad om 
de enveloppen bij u af te geven en later weer op te 
halen. 
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk 
haar unieke en onmisbare functie kan blijven 
vervullen. We hopen van harte dat u wilt (blijven) 
bijdragen! 
 
Filmcafé: Still Alice 
De film Still Alice brengt het onderwerp dementie 
indringend dichtbij. Hoogleraar linguïstiek Alice 
Howland ontdekt dat ze de ziekte van Alzheimer heeft. 
Ze is nog maar 50 jaar. Still Alice is de verfilming van 
de gelijknamige bestseller van neurowetenschapper 
Lisa Genova en registreert de geleidelijke aftakeling 
van het titelpersonage. Alice, gelukkig getrouwd met 
drie volwassen kinderen en een mooie 
wetenschappelijke carrière, zal langzaam verdwijnen. 

Deze film sluit goed aan bij de avond waarop dr. 
Marieke Idema komt vertellen over dementie 
(donderdag 28 januari, 20.00u, de Eshof). 
 
Duurzaam = dat je lang meegaat – energie – 
maandag 25 januari, 20.00 uur, de Eshof 
Een avond over windenergie en zonne-energie en over 
wat we zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid. 
Inleider is Danny Steenhorst, mede-initiatiefnemer van 
‘De Windvogel’, een coöperatie en producent van 
duurzame energie. 
 
Kerkdiensten 
zo. 24 jan, Pauluscentrum, 11.00u: Woord- en 
communieviering; voorganger pastor Ben Piepers 
zo. 24 jan, de Eshof, 10.00u: ds Marian van Giezen 
 
Agenda 
di. 19 jan. 20.00u ‘Tegen de zon in kijken’(1), de Eshof 
wo. 20 jan. 19.30u Filmcafé: ‘Still Alice’, De 
Stoutenborgh, Sportweg 25 
wo. 20 jan. 20.00u Vergadering leiding kinderdienst, 
de Eshof 
do. 21 jan. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl 
www.katholiekhoevelaken.nl 
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als 
archiefopname. 
 
 

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

