
 
Zondag 19 september 2021 

 Startzondag en vredesdienst 
St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
protestantse gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 

 
Muziek 
 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 en ga met ons de weg van de vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Vandaag, ’t is nog vroeg’(t. John L. Bell 
en Graham Maule, m. John L. Bell, vert. Andries 
Govaart; Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, 1) 
 
1.Vandaag, ’t is nog vroeg, 
en daar is God voor mij uit, 
die, ‘s nachts toen ik sliep, 
de morgen ontbood. 
God sluimert noch slaapt, 
maar schildert de morgen 
in lichttinten grijs 
of goud, geel en rood. 
 
2. Vandaag sta ik op, en Christus is hier naast mij. 
Door duister ging Hij, en licht strooit Hij rond. 
Ja, waarlijk Hij leeft, verlokt ons tot volgen, 
tot hoop die geneest, aansteek’lijk verbond. 
 
3. Vandaag zeg ik ‘ja’, beaam ik de Geest in mij, 

in werk en gebed, in vrede en strijd. 
De Geest woelt en wiegt, beweegt alle leven: 
wie bang was, gelooft; de slaaf wordt bevrijd. 
 
4. Vandaag ben ik blij omgeven te zijn door God, 
de grond en de lucht, mijn honger, mijn brood. 
De Schepper, de Zoon, de Geest, drie tezamen, 
zij noemden mij kind en nu bondgenoot. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbam U over ons, 
Kyrie e-leison. 
 
Gloria: ‘Eert God die onze Vader is’ (t. Huub Oosterhuis, 
m. 16e eeuw; Petrus en Paulusbundel 45) 
 
1.Eert God, die onze Vader is, 
weest allen welgemoed, 
looft Hem, Gij zult in vrede zijn, 
aanbidt al wat Hij doet. 
U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor uw heerlijkheid. 
 
2.Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt, 
Messias, onze Heer. 
O eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
 de heilige Schrift 
 
Zondagsgebed 
 
Uitreiken van liedboeken aan de kinderen; daarna 
mogen ze naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing, gezongen en gesproken: Psalm 139 
(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 
antifoon eerste keer door de zangers: 
 

Antifoon: 
Alleen Gij, Schepper en Nabije, 
alleen Gij kent mij ten diepste. 

 
Alles weet Gij van mij, Gij kent mij beter 

dan ik mezelf ken. Ga ik er op uit, 
Gij vergezelt mij. Sluit ik mijn ogen, 
Gij zijt in mijn rust. Niemand die mij 

liefheeft, valt zo samen met mij. 
 



Meer nog dan een mantel om mij heen, 
als een hand op mijn hoofd, zijt Gij 

aanwezig. Gij ziet mij zoals ik ben. Niets 
hoef ik voor U te verbergen. 

 
Al in de buik van mijn moeder 

werd ik door U gekend. Van voor 
mijn herinnering waren wij vervlochten 

met elkaar. Mijn ziel werd door U gevormd. 
allen: antifoon 

 
Wat zich in mijn hart verbergt, 

waar ik met niemand over durf te spreken: 
Gij weet het. Als een open boek 

leest Gij mij, ook mijn duistere geheimen. 
Wat het daglicht niet kan verdragen, roei 
het uit. Waar het kwaad mij in de greep 

heeft, leer mij om het van me af te slaan. 
Druk gemene gedachten de kop in 

en leid mij op uw wegen. 
allen: antifoon 

 
Niemand die mij zo goed kent. Gij weet 

van de pijn als ik goed bedoel 
en kwaad doe. Toch blijft Gij bij me. 

Met ogen van de ziel ziet Gij mij. 
Wie kan mij beter leiden? 

allen: antifoon 
 
Evangelielezing: Markus 9, 30-37 
 
Acclamatie: antifoon van Psalm 139 (zie boven) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
vg Ik  geloof in God, die vanaf het begin 
 begaan is met heel de schepping 
 en is opgetrokken met mensen. 
 Hij wordt genoemd: 
 ‘Ik zal er zijn voor allen, 
 niemand uitgesloten’. 
 
allen Hij is de kern, de bron van onderlinge 

verbondenheid. 
 op Hem wil ik mijn leven afstemmen, 
 zijn naam maken tot rode draad van mijn leven. 
 
vg Ik geloof in Jezus, 
 die zich met hart en ziel inzet 
 voor het geluk en welzijn van mensen, 
 die ons voorgaat op de ware levensweg 
 en ieder roept 
 om het rijk van vrede waar ieder meetelt 
 te verkondigen en in praktijk brengen. 
 

allen Ik geloof dat Jezus de naam van God 
 belichaamde in woord en gebaar 
 tot zijn dood op het kruis. 
 
vg Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 
 en dat Hij elke dag opnieuw verrijst 
 in mensen die vandaag  
 het opnemen voor elkaar, 
 in het bijzonder voor wie kwetsbaar zijn. 
 
allen Ik geloof in zijn Geest, 
 die ook vandaag mensen bezielt 
 die uitgezonden worden 
 om te verbinden en te helen, 
 om de weg te gaan van breken en delen, 
 van goedheid en verbondenheid. 
 
vg Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
 die zorg draagt voor de aarde, 
 die opkomt voor recht en vrede, 
 die steeds gericht is op verbinding 
 ten gunste van het geheel. Amen 

allen gaan zitten 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Een van de jongeren vertelt over de ‘nacht zonder dak’.  
 
Appeltjes en blaadjes 
 
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. 
 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 



vg Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
We groeten elkaar in gebarentaal met vrede en kijken 
elkaar daarbij in de ogen. De zangers en de kinderen 
zingen intussen: ‘Vrede voor jou’ (m Tom Löwenthal; 
lied 421) Wie wil, kan meezingen. 

 
 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Wanneer zal uw dag van bevrijding komen?’ 
(t. Henk Jongerius, m. Willem Mesdag; Zingend Geloven 
II,106) refrein allen; vers 1 en 2 zangers, 3 en 4 allen 
 
Refrein: 
Wanneer zal uw dag van bevrijding komen; 
het einde der dromen, de zevende dag? 
1. Dat mensen op aarde geen heersers zijn: 
elkaar bewaren om vrij te zijn 
zó dat het geen droom is? 
 
2. Dat armen en rijken geen vreemden zijn: 
elkaar bereiken  om vrij te zijn 
zó dat het geen droom is? 
Refrein 
 
3. Dat doodslag en woede verdwenen zijn 
en mensen hoeders van vrede zijn 
zó dat het geen droom is? 
Refrein 
 
4. Dat recht en genade geboren zijn 
en mensen dragers van toekomst zijn 
zó dat het geen droom is? 
Refrein 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
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. 
Buiten op het kerkplein drinken we (bij droog weer) 
samen met de mensen van de Paulusgemeenschap 
koffie en thee. 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist/pianist: Rudi Coppoolse 
Violist: Eunice van Zomeren 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 

2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Lector: Vera Lubbers  
Koster: Jan Stomphorst 
Coördinator: Lieske Duim 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Fokke van der Veer 
Zangers: Jeannette van Driel, Annie Hanse, Els Koudijs, 
Simon Drost, Marius Gort en Tom Kuipers 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der Veen 

 
De collectes zijn voor activiteiten met nieuwe 
Hoevelakers en de cantorij. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor TeamUp. 
 
Meer informatie over kaarten, bloemen en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 


