
 
Zondag 24 februari 2019 

 zevende na Epifanie 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan ellie.boot@hccnet.nl. 

 
Muziek voor de dienst: J.S. Bach, Fantasia in c 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren 
we naar muziek: M.Greene, largo. 
 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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘Lied van weg en omweg’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld Liedboek 
178-179) 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Gloria: ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’: lied 867 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Genesis 45,3-11.15 
 
Lied: ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen’: lied 
133,1 
 
Evangelielezing: Lukas 6,27-38 
 

Acclamatie: ‘En Jezus sprak: bemin uw vijand ook’: lied 
537,3 
 
Overweging 
 
Muziek: H. Heron, slow 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992 
1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven. Intussen luisteren we naar 
muziek: H.Heron, allegro 
 
Voorbeden, ingezet door: ‘Stilte nu…’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede u allen, 
allen  vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 
allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank aan de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
Tafelgebed 
Wij danken u, Eeuwige, 
dat u een God van mensen bent; 
dat u onze God genoemd wilt worden 
en ons kent bij onze naam. 
We danken u dat u ons ruimte geeft 
en tijd van leven; 
we danken u voor de lucht die we ademen, 
voor het licht van onze ogen, 
voor heel de schepping 
en voor wat u in ons doet 
door Jezus de Gezalfde. 
Daarom zingen wij u toe: 
 
‘Heilig, heilig, heilig…’ en ‘gezegend hij die komt…’: lied 
404e 
 
We danken u om Jezus, 
de eerste van uw nieuwe schepping 
die u gezonden hebt om aan armen 
uw koninkrijk te brengen, 
om aan gevangenen 
verlossing te melden, 
om voor ons allen en voorgoed 
de gestalte te zijn van uw mildheid en liefde. 
We danken u dat hij zich met hart en ziel 
gegeven heeft aan deze wereld. 
 
Want in de nacht van de overlevering 
heeft hij het brood in zijn handen genomen. 
Hij heeft u dank gezegd, 
het gebroken en het rondgedeeld 
met de woorden: neem en eet, 



dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doe dit om mij te gedenken. 
 
Zo nam hij ook de beker, 
sprak een dankgebed uit en zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Drink allen hieruit 
en doe dit om mij te gedenken. 
 
We bidden U: zend uw Geest over ons 
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is, 
een nieuw gezicht. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
de vrede die wij zelf niet kunnen maken 
en die machtiger is dan alle geweld, 
uw vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen ons allen, 
de levenskracht van Jezus hier in ons midden. 
En hoor ons als wij met hem bidden: 
 
‘Onze Vader’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 
cantorij neemt het voortouw, allen zingen zacht mee: 
 
 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige is altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Laten we elkaar die vrede toewensen. 
 
We geven elkaar een hand en wensen elkaar de vrede 
van Christus toe. 
 
‘Lam van God…’: lied 408e 
Intussen wordt het brood gebroken en de wijn 
ingeschonken. 
 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het 
brood uitgedeeld. De beker van Lieke is gevuld met 
druivensap, de overige met alcoholhoudende wijn. 
Intussen luisteren we naar muziek: 
- J.S. Bach, Wir glauben all' an einen Gott 
- H.Scheidemann, Praeambulum in d 
- J.S. Bach, Canone alla Terza en fughetta uit de 
Goldbergvariationen 
 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit 
de oppas in ons midden en zingen we: ‘Dona nobis 
pacem’: 
 
Gezongen zegen: ‘Ga nu allen heen in vrede’ staande 
 
Muziek: V. Lübeck, Praeambulum in F 
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Ouderling van dienst: Jan Beitler  

2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten  
Diakenen: William Bouw  en Quirina Schippers 
Zondagskind: Lieke Kroneman 
Lector: Dineke Schreiber 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Myriam Beitler en Emma Carter 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de stichting Voorkom en de 
tweede voor Vorming en Toerusting. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Voorkom 
Voorkom! geeft preventieve voorlichting over 
verslavende middelen, met name op scholen. Een 
andere doelstelling van de stichting Voorkom is  het 
geven van weerbaarheidstrainingen en het voorzien in 
de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening 
en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en 
gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en 
opvoeding naar Bijbelse normen. Stichting 
Voorkom beoogt het algemeen nut en heeft geen 
winstoogmerk. Uw gift voor dit goede doel is van harte 
welkom. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn vandaag als attentie voor Lindy ten 
Seldam. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Roel Kiers. Kort geleden 
heeft ze opnieuw een operatie ondergaan waarbij een 
Merkel cell carcinoom werd weggehaald. Ze hoort 
hopelijk binnenkort wanneer radiotherapie gaat 
starten. We wensen haar en Barend van harte goede 
moed toe. 
 
Uitvoering Voice Company 
Op zaterdag 2 maart geeft het koor Voice Company een 
uitvoering in de Eshof. Het zingt het ‘Stabat Mater’ van 
Karl Jenkins. Dit stuk gaat over het verdriet van Maria 
tijdens de kruisiging van haar zoon. 
Een deel van het koor heeft in januari dit muziekstuk 
ten gehore gebracht in New York. 
Het koor wordt gedirigeerd door Robert Bakker. 
Solisten zijn Baidar Albasri en Angelique van 
Leijenhorst. Aanvang: 16.00 uur. Toegangsprijs: 10 euro 
 
Samen op weg naar Pasen 
Zondag 31 maart 11:40 – 14:35 uur, de Eshof en het 
Pauluscentrum 
Op zondag 31 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! 
naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” We kijken 
vooruit naar het paasfeest. Even licht het paars van de 



Veertigdagentijd op en wordt roze. 
We vieren deze zondag gezamenlijk als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest 
dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er 
een driedubbel feest van. Er zullen verschillende 
workshops zijn in de beide kerkgebouwen en 
tussendoor eten we samen een boterham. 
In de komende weken zal er meer informatie gedeeld 
worden en zodra het volledige programma bekend is 
kun je je gaan opgeven voor de diverse workshops. 
Hierbij alvast een beschrijving van een van de 
workshops:  
Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach 

In de weken voor Pasen wordt op heel veel plaatsen en 
op heel veel manieren aandacht besteed aan dit 
indrukwekkend muziekstuk. Er zijn verschillende 
opvattingen over hoe je het moet uitvoeren, maar 
vooral hoe je het kunt beleven. Een aantal jaren 
geleden was het Reinbert de Leeuw die als grande 
maître van de hedendaagse muziek zich verdiepte in de 
Matthäus Passion. Velen hebben zijn ontdekkingstocht 
en indrukwekkende uitvoeringen gevolgd. 
We zullen stilstaan bij wat achtergronden en luisteren 
naar gedeeltes uit de Matthäus Passion. Bij sommige 
koralen wordt u gevraagd zelf mee te doen, met 
ondersteuning van de Eshof Cantorij. We hopen in een 
uurtje de Matthäus Passion iets dichter bij u te kunnen 
brengen... 
Door Rudi Coppoolse en Annahes Odink m.m.v. de Eshof 
Cantorij 
 
Agenda 
di. 26 februari, 9.00 uur: Pastorale Raad, Tabaksland 12 
di. 26 februari 15.00 uur: overleg vespers Stille Week, 
Irenepad 6 
wo. 26 februari, 20.00 uur: College van 
Kerkrentmeesters, de Eshof 
do. 28 februari, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl 
zijn de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, 
zowel gelijktijdig als na afloop. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

