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Petrus en Paulus 

 
Zondag 27 juni 2021 

Tweede zondag van de zomer 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 
Muziek: G. Böhm uit de Suite in c-moll, Allemande, 
Courante, Sarabanda 
 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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Wij treden biddend in uw licht’ (t. J.C. van 
Leeuwen m. psalm 134; Gezangen voor liturgie 558) 
allen  1. Wij treden biddend in uw licht,  
  op U is onze hoop gericht,  
  die alles wat op aarde leeft 
  te allen tijd uw liefde geeft. 
 
mannen 2. God, Vader, die van eeuwigheid,  
  het heil der mensen hebt bereid,  
  geef dat uw alverlossend woord,  
  in groot vertrouwen wordt aanhoord.  
  
vrouwen 3. God, Zoon, die door uw offerdood  
  de deur naar 't leven weer ontsloot,  
  wij vragen dringend altijd weer:  
  bewaar ons in uw liefde, Heer.  
  
allen  4. God, goede Geest van heiligheid,  
  die ieder mens in liefde leidt,  
  brengt allen samen en bewerk  
  de eenheid van de christenkerk.  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrie e-leison 
 
Gloria: ‘Alles wat adem heeft, love de Heer’ (t. Ida 
Gerhardt en Marie van der Zeyde, m. Antoine Oomen; 
Liedboek 150b / Gezangen voor liturgie Psalm 150 II) 
 
 
 

Refrein:  
Alles wat adem heeft, love de Heer. 
Alles wat adem heeft, love de Heer. 
 
vg 1. Loof God in zijn heilig domein, 
 loof Hem in zijn groots firmament, 
 loof Hem om zijn daden van macht, 

loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 
refrein 

 
m 2. Loof Hem met de stoot op de ramshoorn, 
 loof Hem met harp en met citer, 
 loof Hem met handtrom en reidans, 
 loof Hem met snaren en fluit. refrein 
 
vr 3. Loof Hem met slaande cimbalen, 
 loof Hem met klinkende cimbels. 
 Alles wat adem heeft, love de Heer! 
 Godlof! refrein 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Brieflezing: 2 Korintiërs 8,1-15 
 
Acclamatie: ‘In ’t lichaam van de Heer’ (t. V.E. Löscher, 
vert. Jan Wit, m. J.S. Bach; Liedboek 672,3) allen! 
 
3. In ’t lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
Een levend lidmaat zij. 
 
Overweging 
 
Muziek: A. de Klerk, Grave 
 
Lied: ‘Wij zullen een van ziel zijn lichaam worden’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 119) 1  
 
zangers: 
1. Wij zullen een van ziel zijn lichaam worden, 
zijn uitstralende kracht in deze wereld, 
als wij de woorden doen van de Thora 
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven. 
Zijn geest is het die ons tezamen voegt, 
en liefde die ons maakt tot zijn gemeente. 
 
allen: 
2. Deemoed geduld ontferming vonken geest – 
waar mensen afgekeerd zijn van geweld, 
niet zwichten voor de oude dode wereld 



van geld is god of welk bewind dan ook 
waar wij elkaar behoeden en doen leven 
waar laatsten eersten zijn, daar woont hij in. 
 
allen: 
3. Weest daarom een van harte en van hoop, 
de geest bestiere uw intiemst verlangen: 
een nieuwe aarde in gerechtigheid 
waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien. 
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen, een stroom van genade, nu 
en altijd’ (uit Woestijnlied; t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet) 
 
Trek door ons heen,  
een stroom van genade. 
Nu en altijd. 
 
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. 

     allen gaan staan 
Zegenbede 
 
Beaming van de zegen: ‘Zegenlied’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien 25) 
1 zangers, 2 en 3 en 4 en 5 allen 
 
1. Leven is van zeven dagen 
Lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
Goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
Op de weg die voor ons ligt. 
 
2. Wind en adem, geest en leven 
vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 

 
3. Broeder Zon met al zijn stralen, 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 
 
4. Regenwater, waterbronnen, 
bron van leven, levensstroom, 
waarmee alles is begonnen, 
water voor een dorre boom, 
uitgelopen nieuw gevonden 
wast zij heel ons leven schoon. 
 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 
 

allen gaan zitten 
Muziek: Ph. Pool, twee Menuetten 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
De mensen die in de kuil zitten, kunnen nu de kerkzaal 
via de hoofdingang verlaten. De mensen op de 
verhoging kunnen via de nooduitgang aan de 
zuidoostzijde vertrekken. 
Bij droog weer is er buiten koffie en thee! 

 
 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: Marjan van Wageningen 
Koster: André Lekkerkerker 
Coördinator: Céline Jumelet 
Zangers: Jeannette van Driel, Annie Hanse, Marius Gort 
en Tom Kuipers 
Beeld: Harmen Lanser 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Tineke van der Veen en Joke van de Pol 
 
De bloemen zijn voor het echtpaar Korthorst en de 
kaarten gaan naar Jonathan van der Veen, Helga Gisholt 
en naar Arjan, Sierou, Tijmen en Simme de Vries. 
 
De collectes zijn voor het Straatpastoraat in Amersfoort 
en het Eigen Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 


