
 
Zondag 12 januari 2020 

eerste zondag 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 nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Wij van de aarde’(t. Willem Barnard, m. 
‘Schönster Herr Jesu”; Oud-Katholiek Gezangboek 605) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(301h; m. Suzanne Toolan) 
 
Gloria: ‘Er is meer tussen hemel en aarde’ – door de 
musicalgroep (t. Gerard van Midden, m. Gerard van 
Amstel) 
 
Er is méér tussen hemel en aarde, 
meer dan je ziet op het eerste gezicht. 
Meer dan getallen en kille grafieken, 
harde bewijzen en nieuwe technieken. 
Meer dan er ooit is belicht. 
Er is méér tussen hemel en aarde, 
onbegrepen en wonderlijk veel, 
meer dan wat mensen verklaarden. 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
er is meer van méér waarde, 
veel meer. 
 
Ik zie in de zon de warmte van liefde, 
de kracht die de mensen verbindt. 
Ik hoor in de stilte de stem van de aarde: 
het suizen van de wind. 
De adem die leven geeft, mensen weer aanblaast, 

de geest die ongrijpbaar begint. 
Ik zie, ik zie wat jij ook kunt zien, 
soms even, soms even misschien. 
 
Er is méér tussen hemel en aarde, 
meer dan je denkt als je vluchtigjes kijkt. 
Meer dan tabellen en saaie verslagen, 
meer dan besloten in duizend verdragen, 
meer dan uit onderzoek blijkt. 
Er is méér tussen hemel en aarde, 
onbegrepen en wonderlijk veel, 
meer dan j' aan kennis vergaarde. 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
er is meer van méér waarde, veel meer. 
 
Ik voel om me heen, onzegbaar van sterkte, 
een kracht die me optilt en draagt. 
Een bron die nooit opdroogt, waar 'k hoop uit kan 
putten, waarmee je 't leven waagt. 
Geheim dat je stil maakt en steeds weer verwondert, 
geen antwoorden geeft, maar juist vraagt. 
Ik zie, ik zie wat jij ook kunt zien, 
soms even, soms even misschien. 
 
Er is méér tussen hemel en aarde, 
onbegrepen en wonderlijk veel. 
Meer dan j' in dromen bewaarde, 
er is meer tussen hemel en aarde, 
er is meer van méér waarde, veel meer. 
 
 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 35,22b-26 en 37,1-4 
 
Antwoordlied: ‘Wie is van al wat leeft’: lied 89,4 
 
Evangelielezing: Matteüs 3,13-17 
 
Acclamatie: ‘Hij daalt ootmoedig in het water’: lied 
526,2 
 
Overweging met daarin het lied: ‘Boven het maaiveld’ 
(door de musicalgroep; t. Gerard van Midden, m. 
Gerard van Amstel) 
 
refrein 
Tsjak! Niet boven het maaiveld, blijf in het nest. 
Snoeien, niet groeien, niet langer dan de rest. 
Kortwiek de beste, de beste, niet beter dan best. 
 
Blijf bij de massa en pleeg geen verraad. 
Loop in de pas en ga niet uit de maat. 
Kies voor de spruitjes, de bloemkool met jus. 



Zet dus geen zalm en geen tong op 't menu. 
Blijf bij je leest en verbeeld je maar niks. 
'Huis-boompje-beest' is een keurige mix. 
Denk nu maar niet dat je meer bent dan wij. 
Doe maar gewoon wat je vader je zei. refrein 
 
Neem nu geen risico, denk aan 't pensioen. 
Dat is geen visie zo, wat ga je doen? 
Zet toch je zekerheid niet op het spel. 
Waarom moet alles nou buiten model? 
Blijf bij de massa en pleeg geen verraad. 
Loop in de pas en ga niet uit de maat. 
Kies voor de spruitjes, de bloemkool met jus. 
Zet dus geen zalm en geen tong op 't menu. 
 
Boven het maaiveld: je kop gaat eraf! 
Beter? Dat kan niet! Sneller? Dat mag niet! 
Anders-zijn wordt niet gezocht. 
Boven het maaiveld: je staat op de tocht. 
Je weet zoveel beter, je ziet het completer, 
maar 't wekt achterdocht. 
 
Blijf bij de massa en pleeg geen verraad. 
Loop in de pas en ga niet uit de maat. 
Eén treetje hoger bedreigt, is paniek. 
Klit bij elkaar in een grijs-kleffe kliek. 
Blijf bij de massa en pleeg geen verraad. 
Loop in de pas en ga niet uit de maat. 
Of ga soms wat schuin staan, vooral niet rechtop. 
Je groeit dan wel scheef, maar je kop blijft erop! refrein 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Vernieuw in ons, o God’: lied 858 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Keer U om naar ons toe… (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld Liedboek 214) 
 
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. 
 

Slotlied: ‘O Heer die onze Vader zijt’: lied 836,1+4+5staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in 
ons midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk.  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund 
van ‘Nacht Zonder Dak’. Dit is een project waarbij 
kinderen een nacht in een eigengebouwd ‘huis’ kunnen 
overnachten en zo meeleven met vluchtelingkinderen.  
 

Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar 
er zijn in Hoevelaken en directe 
omgeving mensen die moeten 

rondkomen van een minimum inkomen. Dit kan komen 
doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht 
voor (te grote) uitgaven staan. Deze gezinnen kunnen 
soms hun vaste lasten niet meer betalen en weten niet 
meer hoe ze het einde van de maand moeten halen. De  
Diaconie staat deze gezinnen bij. Niet alleen door ze 
financieel te ondersteunen maar ook door ze wegwijs 
te maken bij het vinden van mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden door verschillende organisaties. 
 
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. 
 
Voeding en ouder worden 
Wilt u meer informatie over wat uw lichaam nodig 
heeft als u ouder wordt? Kom dan naar de  lezing en 



proeverij op 15 januari  in de Bibliotheek in Nijkerk. 
Tijdens deze avond kunt u zich als inwoner, vrijwilliger, 
mantelzorger of professional laten informeren over 
voeding en ouder worden. De lezing is om 19.30 uur en 
wordt gegeven door Marieke Timmer (Blijf Gezond 
Nijkerk) en Els Gerritsma (Curves Nijkerk). Inloop 19.00 
uur.  De proeverij is om 20.30 uur. Entree is gratis. 

Expositie: Jozef in de Groeibijbel 
Het musical-Jozef-weekend op 15 en 16 februari is een 
mooie gelegenheid om de platen die Cees Otte 
schilderde rond de Jozef-cyclus ten toon te stellen.  

De Groeibijbel was eind vorige eeuw een project van 
SGO Hoevelaken. 
Met de Groeibijbel, die zeven delen telt, hoopte men 
jonge mensen te interesseren voor de bijbel. 
Piet van Midden schreef hervertellingen van de 
Bijbelverhalen en Cees Otte tekende er kleurrijke 
kunstwerken bij. Wie geïnteresseerd is in deze of 
andere kunstwerken van Cees, kan zijn website 
bezoeken (ceesotte.nl) of kan contact met hem 
opnemen: cees@ceesotte.nl - telefoon 033 2536476. 
Data van de expositie: zondag 5 januari tot en met 
zondag 16 februari 2020 
 
Musical Jozef – de dromenkoning 

 
 
In de dienst van vandaag zal een deel van de 
musicalgroep twee liederen uit de musical ten gehore 
brengen. Na de dienst zijn er in de hal kaarten 
verkrijgbaar voor de voorstellingen op 15 en 16 
februari. 
 
Agenda 
ma. 13 jan. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 13 jan. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 14 jan. 20.00 uur: Leiding kinderdienst, de Eshof 
di. 14 jan. 20.00 uur: Wijkteam 6, Tabaksland 12 
wo. 15 jan. 19.30 uur: Wijkteam 4, Gerstkamp 3 
wo. 15 jan. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 15 jan. 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de 
Eshof 
do. 15 jan. 19.30 uur: ‘De orthodoxe ketter’ 3, 
Monshouwerlaan 32 

za. 18 jan. 9.00: Oefenzaterdag musical Jozef, 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. 
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