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Zondag 4 juni 2017 

 Vijftigste Paasdag: Pinksteren  

Orgelmuziek:  

‘Veni Creator Spiritus’ – Kees Blijdorp 
 
Welkom 

allen gaan staan 
Groet en bemoediging 
vg Vrede zij u! 
allen De wereld zij vrede! 
vg Wij roepen tot God, die hemel en aarde 

gemaakt heeft 
allen die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
vg die de verdrukten recht verschaft, 
allen die vereenzaamden een thuis geeft. 
 
vg Gezegend Gij 
 om de woorden die van U zijn uitgegaan 
 in deze wereld. 
allen Wij bidden U 
 om de inspiratie van uw Geest. 
vg Dat wij niet wanhopen 
 aan ooit vrede op aarde. 
allen Amen. 

 
Openingslied: “God zij geprezen met ontzag”: 
Psalm 68,7 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met  
(André Gouzes) 
 
Lofzang: “Wij leven van de wind”: lied 687: 1 en 
3 allen, 2 cantorij 
 
 de heilige Schrift; 

openbare belijdenis van het geloof 
 
Gebed van de zondag = lied: “Uit het wachten 
komt de vonk”: lied 684  
 
Gesprek met de kinderen. Daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Gezongen schriftlezing: “Ik stort mijn Geest op 
ieder…” (naar Joël 3,1-5; t. Marijke de Bruijne, m. 

Chris van Bruggen; uit ‘Aanwezig - oratorium voor 
Pinksteren’) 1 en 4 cantorij, 2 en 3 allen 
 
Evangelielezing: Johannes 14,23-31a 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339a 
 
Overweging met persoonlijke belijdenis van Judith 
van Hoeijen en Mirjam Bos 
 
Lied: “Alleen Gij – naar psalm 139” (t. Margryt 

Poorstra, m. Bram Stellingwerf; uit ‘Naar de 
psalmen’) cantorij: 
 

Alleen Gij, Schepper en Nabije, 
alleen Gij kent mij ten diepste. 

 
Alles weet Gij van mij, Gij kent mij beter 

dan ik mezelf ken. Ga ik er op uit, 

Gij vergezelt mij. Sluit ik mijn ogen, 
Gij zijt in mijn rust. Niemand die mij 

liefheeft, valt zo samen met mij. 
 

Meer nog dan een mantel om mij heen, 
als een hand op mijn hoofd, zijt Gij 

aanwezig. Gij ziet mij zoals ik ben. Niets 

hoef ik voor U te verbergen. 
 

Al in de buik van mijn moeder 
werd ik door U gekend. Van voor 

mijn herinnering waren wij vervlochten 
met elkaar. Mijn ziel werd door U gevormd. 

allen: antifoon 

 
Wat zich in mijn hart verbergt, 

waar ik met niemand over durf te spreken: 
Gij weet het. Als een open boek 

leest Gij mij, ook mijn duistere geheimen. 
 

Wat het daglicht niet kan verdragen, roei 
het uit. Waar het kwaad mij in de greep 

heeft, leer mij om het van me af te slaan. 
Druk gemene gedachten de kop in 

en leid mij op uw wegen. 
allen: antifoon 

 
Niemand die mij zo goed kent. Gij weet 

van de pijn als ik goed bedoel 

en kwaad doe. Toch blijft Gij bij me. 
Met ogen van de ziel ziet Gij mij. 

Wie kan mij beter leiden? 
allen: antifoon 

 
Gezamenlijk belijden  allen gaan staan 
 

vg Ik geloof in God, de Vader 
allen die alles gemaakt heeft; 
 zijn liefde is groter 
 dan wij kunnen beseffen. 
 Hij is degene die kracht geeft en troost, 
 Hij verbindt mensen. 
 
vg Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, 
allen als voorbeeld, 
 degene die het goede deed 
 en ons daarin voorgaat. 
 Hij is gestorven en opgestaan, 
 Hij vergeeft ons onze zonden 
 en verbindt ons met God. 
 

vg Ik geloof in de heilige Geest 
allen die in ons leeft en spreekt 
 en ons helpt om God te begrijpen; 
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 door haar ervaren we Gods liefde. 
 
vg Ik geloof dat ons leven zin heeft, 
 dat God een groter plan met ons heeft; 
 wie geen hoop heeft zal die vinden. 
 
vg Ik geloof dat Hij er altijd was, is en zal zijn 
 en het beste met ons voorheeft. 

 De liefde die Hij geeft 
 willen wij delen en laten groeien. 
allen Amen. 

(tekst: Mirjam Bos en Judith van Hoeijen) 
 

Handoplegging en zegen voor 
Judith Irene van Hoeijen 

Mirjam Bos 
 
vg …, je bent een kind van God, 
 getekend met het kruis van Christus. 
 Ontvang de heilige Geest. 
Dan volgt een persoonlijke tekst. 
 

De twee nieuwe belijdende leden komen achter de 
tafel staan. 
 
vg Judith en Mirjam, 
eens zijn jullie gedoopt 
met water en Geest. 
Het was een keuze van jullie ouders, 
die jullie voorgingen op de weg 
naar Gods Koninkrijk. 
 
Belijden jullie nu zélf 
dat jullie je door God aangeraakt weten, 
zoals Hij ons aanraakt bij onze doop? 
 
Willen jullie op jullie beurt ‘ja’ zeggen tegen God 

en – in het spoor van Jezus Christus – 
hem blijven zoeken in jullie leven, 
waar jullie levensweg je ook maar 
heen mag voeren? 
 
Verlangen jullie ook zelf 
Gods aanwezigheid zichtbaar te maken 

en ieder op jullie eigen wijze 
jullie aandeel te hebben in zijn gemeenschap?  
 
Antwoord van Judith en Mirjam 
 

allen gaan staan 
vg Gemeente van Christus, wilt u Judith en 
Mirjam dragen in uw gebeden en met hen de weg 
van het Koninkrijk gaan? 
 
allen Ja, dat willen wij. 
 
Lied: “Geest van hierboven”: lied 675 

allen gaan zitten 
 

gebeden en gaven; 
viering van de maaltijd van de Heer 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven; we luisteren naar 
muziek: korte ‘Improvisationen’ van Aart de Kort 
(*1962) en ‘Inventionen’ van Albert de Klerk 
(1917 – 1998) 
 
Voorbeden, met Judith en Mirjam; vooraf aan de 

voorbeden zingen we 1x “Als alles duister is” (m. 
Jacques Berthier). Aan het einde van de voorbeden 
zingen we 3x “Dans nos obscurités”: de cantorij 
zingt het de eerste keer, daarna allen twee keer. 
 
Aanhef vooraf aan 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 
Wij danken u, Eeuwige God, 
voor de heilige wijnstok, David uw knecht, 
die wij kennen door Jezus uw dienaar. 
allen U zij de heerlijkheid in alle eeuwen! 
 
Wij zegenen U om dit weten van leven 
ons gegeven door Jezus uw dienaar. 
allen U zij de heerlijkheid in alle eeuwen! 
 
Zoals het graan verzameld is van heinde en ver 
en geworden tot dit brood dat wij breken, 
breng zo ook uw gemeente bijeen 
van alle einden der aarde. 
allen Want U is de heerlijkheid en de kracht 

 door Jezus Messias, 
 in alle eeuwen der eeuwen! 
 
Hij is het,  
die met ons het brood breekt en zegt: 
dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
die de beker neemt en zegt: 

dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
ontvang mij, en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
Doe ons hem herkennen 
in deze gaven van brood en wijn, 
de Levende onder ons, met wie wij bidden: 
 
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 
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want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Terwijl het brood gebroken en de wijn 
ingeschonken wordt, zingen wij “Zend, Heer, uw 
adem” (t. Charles Wesley, vert. Gert Landman, m. 
Isaac Smith; Wij delen in uw leven, 6) 

cantorij: 
 
We delen brood en wijn. Rozemarijn Waslander zal 
het druivensap aanreiken. 
Aan het begin van de maaltijd zingen we “Neem 
mij aan zoals ik ben” (t. en m. John L. Bell; Iona 
13; zie voor meerstemmige versie Liedboek 833).  

 
 
Hierna luisteren we naar muziek: Poco Andante – 
Aart de Kort; Inventie nr. 1 – Albert de Klerk; 
“Komt laat ons deze dag” – Kees Blijdorp 
 

Tegen het einde van de maaltijd komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
 allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied: “Ga met God en Hij 
zal met je zijn”: lied 416: 1 en 2 allen, 3 cantorij, 

4 allen 
 
Orgelmuziek: Psalm 150 – Toon Hagen (*1959) 
 

 

Na de viering kunt u elkaar ontmoeten 
bij koffie, thee en limonade. Ook kunt u 

Mirjam en Judith gelukwensen. 
Ieder geestrijke Pinksterdagen gewenst! 

 

 

Zondagsbrief  4 juni 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Kees Blijdorp  
Ouderlingen: Jan Vogel, José van Dasselaar 

Diaken: Henry Westein, William Bouw, Quirina Schipper  
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Hans van den Berg 
Kinderdienst: Anneke Waslander 
Jeugdliturg: Rozemarijn Waslander 
Welkomstdienst: Celine Jumelet    
Oppas: Ilse Heining en Liselotte Waslander 
Koster: Jan Stomphorst 
Fotograaf: Nel van Rietschoten 
Koffiedienst: Ingrid van Rooij, Anna Brasser  
Geluidsdienst: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Pinksterzendingsweek; de 
tweede collecte is voor jeugd en jongerenwerk. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Pinksterzendingsweek; sterkere 
kerken in Nicaragua 
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen 
eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de 
kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een 
voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. 
De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de 
Bĳbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van 
Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van 
bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze 
hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter 
toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze 
niet alleen staan in hun werk. De eerste collecte van 
vandaag is bestemd voor Teyocoyani. 
 

 
Anatevka  
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Sinds september is er elke maandagavond en een aantal 
zaterdagen hard aan gewerkt; over krap een week 
vinden eindelijk de voorstellingen plaats!  
Kaarten kosten € 10,00 per stuk (inclusief consumptie). 
Kaartverkoop: De Hoevelakense Boekhandel, 
Boekhandel Roodbeen (Nijkerk) en via leden van de 
musicalgroep en via de website: 
www.musical-hoevelaken.nl   
 
Agenda 
wo. 7 juni 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
vr.9 juni 19.30u Generale repetitie Anatevka 
za.10 juni 14.00u Uitvoering Anatevka, De Eshof 
za.10 juni 19.30u Uitvoering Anatevka, De Eshof 
zo.11 juni 14.00u Uitvoering Anatevka, De Eshof  
 
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/

