
 
Zondag 29 december 2019 

  ‘Geef Licht’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst is voorbereid door meerdere gemeenteleden 
uit de Eshof. Het leuke van deze dienst is dat muziek van 
alle dag in een kerkdienst spreekt. Een lied kan een 
persoonlijk lichtje zijn en ook een lichtje voor een ander. 
Een lichtje van liefde, blijdschap of ontroering. Het past in 
het Kerstthema van dit jaar ‘Geef Licht’.  

 
Voor de dienst zijn er reeds enkele liederen te horen.  
 
U2: In God’s Country   
Couplet uit het lied:  
Set me alight 
Zet me in vuur en vlam 
We'll punch a hole right through the night 
We zullen een gat stoten dwars door de nacht 
Everyday the dreamers die 
Elke dag sterven de dromers 
See what's on the other side 
Kijk wat er is aan de andere kant 

 
Gabriella’s Song: ‘As it is in Heaven’  
Dit lied nodigt uit om te zijn wie je bent en dat je je eigen leven mag en 
kunt leven. Dit is je opdracht met het leven dat je hebt gekregen. 

 
Live: Dolphins Cry  
Dit lied gaat over liefde! 

 
Rag'n Bone Man & Calvin Harris: Giant  
Voor mij gaat dit nummer over 'omkijken' naar elkaar. 
Met een klein gebaar kun je iemand enorm tot steun zijn. Gebruik 
maken van je krachten. Een woord, een schouder, een knikje. 

 
Avicii: Hey Brother  
Couplet uit het lied:  

What if I'm far from home?  - Wat als ik ver van huis ben 

Oh brother, I will hear you call! - Oh broer, ik zal je horen roepen 
What if I lose it all? - Wat als ik het allemaal verlies 
Oh sister, I will help you out! - Oh zus, ik zal je eruit helpen 
Oh, if the sky comes falling down, for you  
Oh, als de hemel naar beneden valt, voor jou 
There's nothing in this world I wouldn’t do 
Is er niks in deze wereld dat ik niet zou doen 

 
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 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: ‘10.000 redenen’ 
Samenzang kinderen en gemeente  
 
kinderen/gemeente: 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Refr: 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
Prijs nu Zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
Verheerlijk Zijn heilige naam 
 
FREE!: 
You’re rich in love, and You’re slow to anger; 
Your name is great, and Your heart is kind 
For all Your goodness, I will keep on singing 
Ten thousand reasons form my heart to find 
 
Refr: 
Bless the Lord, O my soul, O my soul; 
Worship His holy name 
Sing like never before, 
O my soul; I’ll worship Your holy name 
I’ll worship Your holy name 
 
Bless the Lord, O my soul, O my soul; 
Worship His holy name 
Sing like never before, O my soul; 
I’ll worship Your holy name 
I’ll worship Your holy name 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



kinderen/gemeente: 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
FREE!: 
Bless the Lord, O my soul, O my soul; 
Worship His holy name 
Sing like never before, O my soul; 
I’ll worship Your holy name 
I’ll worship Your holy name 
I’ll worship Your holy name 
 
 allen gaan zitten 
 
Lied: ‘Wind Beneath My Wings’: Kerry Ellis 
 
Ik ben amateur-historicus en o.a. verbonden aan het Nationaal Militair 
Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Ik organiseer o.a. 
herdenkingen en fly by's van vliegtuigen.  
Ik ben ook al vele jaren met veteranen in contact, die hun kameraden 
hebben zien sneuvelen. De één overleeft, de ander sneuvelt. Daarover 
gaat dit liedje. 
Het leek mij een goed idee dit liedje in te passen nu we in Nederland 
de 75ste verjaardag van de bevrijding aan het vieren zijn en die in 2020 
tot een hoogtepunt komt. Dankzij de inzet van de vliegers en soldaten 
kwam er een einde aan de bezetting; er kwam weer licht ! 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
Glorialied: ‘You say’: Betsy, Vivianne, Coralien, Diana, 
Ellen en Kirstin (origineel Lauren Daigle) 
 
Elly Zuiderveld maakte een vertaling van het lied:  
U zegt ‘jij bent mooi’ als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt U mij juist sterk 
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
en pas ik nergens in, zegt U: ‘je hoort bij mij’ 
En ik geloof, o, ik geloof 
wat U zegt van mij 
ik geloof 

 
 
 de heilige Schrift 
 
Lied: ‘Kijk Omhoog’: Nick en Simon 
 
Couplet uit het lied 
Kijk omhoog naar de zon 
Zoek niet naar een antwoord 
Laat het los hou je vast aan mij 
Deze weg wijst zichzelf 
Hij leidt je naar de toekomst 
Deze wolk drijft snel voorbij 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 

Eerste lezing: 
Exodus 20: 10 geboden (Versie in gewone taal) 
 
Lied: ‘You are the Voice’: FREE! (origineel John Farnham) 
 
Je kunt het verschil maken, wanneer je je stem laat horen. We hoeven 
niet stilletjes af te wachten, in angst. Wij zijn allemaal zonen en 
dochters. 

 
Evangelielezing:  Matt 2: 1-12, de wijzen uit het oosten. 
 
Lied: ‘Open je ogen’: FREE! (origineel Blof) 
 
Doet me denken aan een poesie-albumversje van vroeger (ja, zo oud 
zijn we....):  
‘Geef je ogen goed de kost 
Kijk naar alle kanten 
Valt er niet wat op te beuren 
Blij te maken, op te fleuren 
Ieder mens, een kind, een diertje 
Hunkert soms naar een pleziertje 
Bijna was je er langs gelopen 
Daarom altijd: 
Ogen open!’ 

 
Overweging 
 
Muziek: ‘Air’, J.S. Bach 
 
Lied: ‘Laat me’: Jouke de Jong en samenzang  
(origineel Ramses Shaffy) 
"Laat Me" is een cover van een Franstalig nummer, bekend als 'Vivre'. 
De Nederlandse versie heeft een wezenlijk andere inhoud dan de 
Franse. De Franse versie gaat over iemand die op zijn sterfbed ligt, in 
radeloze angst om te sterven. Ramses Shaffy zingt juist over zichzelf 
als iemand die midden in het leven staat, vol levensvreugde en zonder 
doodsangst. De Franse tekst is een schreeuw om te blijven 'leven', als 
'laatste wens'. De Nederlandse is een krachtige, hartstochtelijke 
zielenkreet van de zanger om hem te 'laten blijven wie ik ben'.  

Ik ben misschien te laat geboren 
Of in een land met ander licht 
Ik voel me altijd wat verloren 
Al toont de spiegel mijn gezicht 
 
Ik ken de kroegen en kathedralen 
Van Amsterdam tot aan Maastricht 
Toch zal ik elke dag verdwalen 
Dat houdt de zaak in evenwicht 

Laat me, laat me, laat mij gewoon mijn gang maar gaan 
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan 

Ik zal m'n vrienden niet vergeten 
Want wie mij lief is blijft me lief 
En waar ze wonen moest ik weten 
Maar ik verloor hun laatste brief 

Ik zal ze heus wel weer ontmoeten 
Misschien vandaag of volgend jaar 
Ik zal ze kussen en begroeten 
Het komt vanzelf weer voor elkaar 



Laat me, laat me, laat mij mijn eigen gang maar gaan 
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan 

Ik ben gelukkig niet verankerd 
Soms woon ik hier, soms leef ik daar 
Ik heb mijn leven niet verkankerd 
'k Heb geen bezit en geen bezwaar 

Ik hou van water en van aarde 
Ik hou van schamel en van duur 
D'r is geen stuiver die ik spaarde 
Ik leef gewoon van uur tot uur 

Laat me, laat me, laat mij mijn eigen gang maar gaan 
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan 

Ik zal ook wel een keertje sterven 
Daar kom ik echt niet onderuit 
Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven 
En verder zoek je het maar uit 
Voorlopig blijf ik nog je zanger 
Je zwarte schaap, je trouwe fan 
Ik blijf nog lang, en liefst nog langer 
En laat me blijven wie ik ben 
 
Laat me, laat me, laat mij m'n eigen gang maar gaan 
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Lied: ‘Sunny Days’: Armin van Buuren  
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen 
 
Hoor ons bidden.  

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
 

(Zangen van zoeken en zien 278) 
 
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. 
 

Onder het lied kan iedereen die dit wil een kaarsje 
aansteken voor jezelf of voor mensen die jij een lichtje wil 
meegeven. 
Lied: ‘Geef Licht’: Stef Bos  
 
Couplet uit het lied 
Geef licht  
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 

 
Slotlied: ‘Halleluja’ (Tekst: M. Kamminga (2016),  
Muziek: Leonard Cohen); samenzang  staande 
 
Op de zondag na kerst staat de kindermoord in Bethlehem centraal. 
We lezen dit verhaal de 29ste niet, maar het is wel aan de orde, door 
ons wegkijken van de vluchtelingen o.a. Het is een soort voorbede. De 
jonge dame die een hand reikt geeft licht! 

 

1. ’t Is op tv en in de krant: de wereld lijkt compleet in 
brand,  
wie wil er nu nog zingen: ‘Halleluja’? 
Augustus, Poetin, Erdogan, we weten er toch alles van,  
wat valt er nog te zingen, halleluja.  
Refr. Hallelujah… 
 
2. Bombardementen overal, een kindje in een arme stal,  
is dat nu om te zingen: ‘Halleluja’? 
De vluchtelingen op het strand, maar kijk: iemand reikt 
hen de hand  
en ‘k hoor haar zachtjes zingen: ‘Halleluja.’  
Refr. 
 
3. Want zij koestert een diep geheim, verborgen in een 
klein refrein,  
dat zet je in beweging, halleluja,  
die melodie stuwt je gewoon, dat motto als jouw 
ondertoon,  
die laat de ogen glimmen, halleluja.  
Refr. 
 
4. Je voelt weer waar het echt om gaat, dat God de 
wereld niet verlaat 
als wij handelend zingen: halleluja. 
Het Christuskind als levenskracht waarvan de vrede 
wordt verwacht,  
hem volgen wij al zingend, halleluja.  
Refr. 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
Amen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UEa_vpMJ8tc


Enkele liederen om de dienst af te sluiten 
 
Lied: ‘Happy Newyear’: Abba; samenzang 
 
We wensen elkaar met dit lied alvast een gelukkig nieuwjaar..…. 

 
De dienst is ten einde! 

 
Justin Timberlake: Can’t stop the feeling 
 
Musical Hair: Let the Sunshine 
 
In mijn jonge jaren maakte deze film/musical enorm veel indruk. De 
Vietnamoorlog eiste zinloze mensenlevens en ik was te klein om te 
beseffen dat de wereld gek was geworden. Maar deze film, en een 
paar jaren ouder, raakte me diep. 
Nu, jaren later klopt die tekst van het lied nog steeds. Helaas. Nog 
steeds worden er mensen oorlogen ingestuurd. 
Het eind van het lied is positief. Super positief. Laat de zon schijnen, 
laat de zon binnen. En dat is wat wij kunnen doen. En daar worden we 
beter van……….. 

 
Lady Gaga, Bradley Cooper: Shallow (A Star Is Born)  
 
Phil Collins: Dance into the light  
 

 
 

Zondagsbrief 29 december 2019 

 
Voorganger: ds. Peter Breure, Voorthuizen 
Organist: Dinie Jager 
FREE! o.l.v. Lodewijk de Vries  
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Lector: Ans Baas 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Thijmen Toom 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Jacqueline Berends en Sanneke Beukers 
Koffiedienst: Chris Timmerman en Frans Schimmel 
 
 

Collecten 
De eerste collecte is voor het Leger des Heils en de 
tweede voor de Eredienst. De kinderen kunnen hun 
bijdrage doen in de doos voor de Voedslbank. 
 
Bij de eerste collecte: Leger des Heils 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in 
de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te 
verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de 
vorm van dag- en nacht opvangvoorzieningen maar ook 
hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens 
geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze 
donkere dagen willen wij deze mensen een stukje licht 
geven. Uw bijdrage is van harte welkom! 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Oudejaarsavonddienst 
Op dinsdag 31 december zal er om 19.00 uur in de Eshof 
een oudejaarsavondviering zijn. Het Pauluskoor zal 
hieraan medewerking verlenen. 

Oliebollenactie Grace CareStichting Grace Care 
Nederland verkoopt ook dit jaar oliebollen. De opbrengst 
gaat volledig naar Grace Care in India. De oliebollen 
kosten € 9.- per zak van 10 oliebollen, twee zakken voor € 
17,- en drie voor €25,-. Ophalen kan op maandag 30 
december van 19-21 uur en op dinsdag 31 december van 
10-12 uur in De Eshof. Na deze dienst zijn wij aanwezig in 
de hal met een intekenlijst om uw bestelling te noteren. 
U kunt ook oliebollen bestellen door te mailen naar 
stichtinggracecarenederland@gmail.com  

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A
mailto:stichtinggracecarenederland@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/

