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Zondag 19 januari 2020 
 

Oecumenische viering in de  
‘week van gebed voor de eenheid’ 

Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 
Hoevelaken 

 

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ 
 

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; 
allen hoor ons gebed: 
 maak ons in Christus één. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Hier ben ik, ik ben gekomen” 
(t. Jantine Dijkstra, m. Dirk Zwart) 
1 koor/cantorij, 2 en 3 allen  
 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming= lied: ‘Wij zoeken hier uw 
aangezicht’ (lied 281,1-5; (t. Sytze de Vries, m. Bertram 
Luard Selby) 1 + 2 cantorij/koor, 3+4+5 allen 
 

de heilige Schrift  
 
Gebed van de zondag 
 
vg Geest van liefde, kom over deze gemeenschap 
 en woon onder ons. 
allen Kom, o Schepper, heilige Geest. 
vg Geest van eenheid, wijs ons de weg.  
allen Kom, o Schepper, heilige Geest. 
vg Geest van gastvrijheid, leer ons 
 elkaar welkom te heten. 
allen Kom, o Schepper, heilige Geest. 
vg Geest van compassie, laat respect in ons groeien 
 voor iedere ander. 
allen Kom, o Schepper, heilige Geest. 
vg Geest van hoop, help ons los te laten 
 wat onze zoektocht naar eenheid hindert. 
allen Kom, o Schepper, heilige Geest. 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 

 
Lezing uit de Torah: Genesis 37,5-11 
 
Lied: ‘Stem als een zee van mensen’ (lied 828 / GvL 519; 
t. Huub Oosterhuis, m. Rik Veelenturf) 1 allen: 
 
Lezing uit de Handelingen: 27,18 – 28,2 
 
Lied: ‘Stem die geen naam heeft…’ 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Om voor elkaar te zijn’ (lied 973; t. Delores 
Dufner, vert. Gert Landman, m. Charles Villiers Stanford) 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; inzameling 
van de gaven; intussen luisteren we naar muziek. 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg De Eeuwige zal bij u zijn. 
allen De Eeuwige zal u bewaren. 
vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de Eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te  
 ontvangen! 
 
Tafelgebed 
vg Wij zegenen U, in uw verborgenheid 
gezegend om uw zon, uw scheppingsdag; 
genoemd, gekend, bemind, volbracht, geheiligd 
worde uw Naam, door ons, al doende recht; 
opdat nu eindelijk uw wil geschiede 
en mensen niet meer sterven van de honger. 
Daarom zingen wij: Zoals ik ben… 
 
vg Wij zegenen U om Israël 
uw heilige wijnstok 
waaraan U ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht. 
Wij zegenen U om hem 
in wie uw trouw verschenen is, 
die uw Naam geheiligd heeft 
uw woord bevestigd – 
 
die ons heeft gezegd wat leven is, 
ons heeft voorgedaan wat liefde doet 
toen hij in de nacht van de overlevering 
het brood nam, U zegende, het brak 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor u; 
doe dit om mij te gedenken.” 
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Ook nam hij de beker, zegende U 
en gaf hem zijn leerlingen met deze 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 voorbeden, telkens beaamd 
met een vers van ‘zoals ik ben…’: 
 
vg Doe komen over ons uw levensadem, 
de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd 
die ons leert 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 
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 wensen elkaar vrede toe. 
 
Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn wordt 
ingeschonken, zingen we: 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Fay reikt druivensap 
aan. In de overige bekers zit alcoholhoudende wijn. 
Tegen het einde van de maaltijd zingen we ‘Take o take 
me as I am’ (lied 833; t. en m. John L. Bell, vert. René 
van Loenen) Meerdere keren (Engels): 
 
Na tussenspel van het orgel eenmaal in het Nederlands: 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegen op mijn hart en leef in mij. 

 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit 
de oppas in ons midden. 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (lied 981 / GvL 

567a; t. Huub Oosterhuis, m. Tera de Marez Oyens)  
 
Bij de uitgang delen enkele kinderen gebedsprentjes uit. 
(Ellie vraagt de kinderen.) 
 

Wat zingen we? 
Vanaf ongeveer 11.30 uur oefenen we in de kerkzaal 

enkele liederen die in de komende weken 
in de kerkdiensten van Eshof en Paulus 

gezongen gaan worden. We besteden hier 
ongeveer een half uur aan. 

Van harte uitgenodigd! 
 

Zondagsbrief 19 januari 2020 
 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en Linda de Wals 
Organist: Rudi Coppoolse 
Cantorij en Pauluskoor o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: Sienke Wolters 
Diakenen: Anja Bouw, Jan van de Kuilen en Wouda 
Bakker 
Zondagskind: Fay Ipenburg 
Koster: Thijmen Toom 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Ilse Heining 
Koffiedienst: Ed van Kampen en Anna Brasser  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor  het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor de Cantorij. 
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 vluchteling kinderen.  
 
Bij de eerste collecte:  Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep 
bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of 
specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
terminale fase met een levensverwachting van korter 
dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer 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. 
 
Wat zingen we 
Aansluitend aan deze oecumenische viering (om plm. 
11.30 uur) gaan we weer zingen! Want er zijn zoveel 
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prachtige liederen die heerlijk zijn om goed mee te 
kunnen zingen in een kerkdienst. 
Liederen die stuk voor stuk vaak meer zeggen dan een 
schriftuitleg. Muziek die soms meer teweeg kan 
brengen dan gesproken woorden. Liederen die we soms 
spontaan vierstemmig kunnen laten klinken. De 
liederen die we gaan zingen zullen in de kerkdiensten in 
de Eshof en in het Pauluscentrum in de weken die 
volgen gezongen gaan worden. De inleiding op de 
liederen, de directie en de begeleiding zijn in handen 
van onze eigen musici: Annahes Odink, Henk Boswijk en  
Simon Drost. 
 
Kerkbalans 
De komende weken gaan er weer vele vrijwilligers op 
pad voor de actie Kerkbalans met als thema ‘Geef voor 
je kerk’. Ook de Eshof en de Paulusgemeenschap haken 
hierbij aan en u kunt daarom in de week van 20 januari 
de nodige informatie tegemoet zien. Uw toezegging 
(ook voor ZWO) kunt u daarbij kenbaar maken. In de 
week daaropvolgend komt een lid van uw kerk het 
antwoord weer graag bij u ophalen.  
Uw medewerking is voor onze kerkgemeenschappen 
van grote en blijvende waarde! Mogen wij weer op u 
rekenen? 
 
Musical Jozef – de dromenkoning op 15 en 16 februari 
Voor meer informatie kijk op www.musical-
hoevelaken.nl  
Kaarten verkrijgbaar bij: De Hoevelakense Boekhandel, 
Boekhandel Roodbeen in Nijkerk of stuur een e-mail 
naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl  
 
Expositie: Jozef in de Groeibijbel 
De expositie van de platen die Cees Otte schilderde 
rond de Jozef-cyclus is nog t/m 16 februari hier in de 
Eshof te zien. De Groeibijbel waarvoor hij de platen 
schilderde 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. 
 
Agenda 
ma. 13 jan. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 13 jan. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 14 jan. 9.30 uur: Pastorale Raad, Ridderspoor 12 
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, Joh. Frisohof 20 
wo. 15 jan. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 

za. 18 jan. 9.30 uur: 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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