
 
Zondag 16 januari 2022 

Week van gebed voor de eenheid 
St Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 

 
Muziek: I. Cirri, Larghetto en Allegretto uit Sonata 2 
 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 God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Samen op weg’ (m. ‘zomaar een dak’; 
Groene bundel 1071)  
 
1. Samen op weg, zoekend naar liefde, 
naast ieder ander willen staan. 
Want kan een mens, zonder die ander 
vreugde en vriendschap ondergaan? 
Zo moeten mensen zijn voor elkaar: 
een steun, een toeverlaat, 
die niet verloren gaat. 
 
2. Samen op weg, zoekend naar kansen, 
naar elke nieuwe moog’lijkheid, 
om voor elkaar leven te scheppen, 
ja, Heer, maak ons daartoe bereid. 
Wil bij ons zijn van uur tot uur, 
ons leiden elk moment, 
dat men uw kerk herkent. 
 
3. Samen op weg, zoekend naar leven, 
speurend naar licht en dageraad, 
mensen vol hoop, sterk en gedreven, 
zorgzaam en goed in woord en daad, 
niemand alleen en allen tezaam, 
zo gaat de boodschap voort 
van Jezus eens gehoord. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 

Gloria – 1x allen samen, daarna enkele keren in canon 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
gloria, gloria, allleluja! 
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
 
(Lukas 2,14; m. Jacques Berthier, Dienstboek 25; Glorie 
zij God in de hoge, halleluja! En op aarde vrede voor 
mensen van goede wil.) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12 
 
Lied: ‘Geef de koning van uw leven’: lied 468, 2+4  
(t. anoniem, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 14e 
eeuw/Valentin Triller) 
 
2. Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
 
4. Aan de koning uitverkoren 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 
 

 
Beate Heinen, ‘… und bringen ihre Gaben’ 

 
Overweging 



 
Muziek: J. Krieger, Präludium 
 
Lied: ‘Betlehem, o uitverkoren stad’: lied 498, 1+3 
(t. Wonno Bleij, m. Henry John Gauntlett) 
 
1. Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
3. Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
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. Intussen zingen we: 
 
Bonum est confidere in Domino, 
Bonum sperare in Domino. 
 

Het is goed bij de Heer te schuilen en op hem te hopen 
(Psalm 118; Taizé) 

 
     allen gaan staan 

Zegen 
 
Slotlied: ‘Vlammen zijn er vele’: lied 970, 1+3+5  
(t. Anders Frostenson, vert. Coen Wessel, m. Olle 
Widestrand)  
 
zangers: 
 

1. Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 
 
allen 3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 Geest van Jezus Christus, 
 gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 wij zijn één in Christus. 
 
allen 5. Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus’ lichaam, 
 leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn één in Christus. 
 

allen gaan zitten 
Muziek: F. Kuhlau, Andante 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Laten we er bij het verlaten van de kerk op blijven letten 
dat we elkaar de ruimte geven.  
 

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Dinie de Jager 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Henry Westein 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Jan Beitler 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Zangers: Dicky van der Veer, Rianne de Vries, Ankie van 
Hoeijen, Annahes Odink, John Breugem 
 
De collectes zijn voor Stichting Moederzorg en de 
Cantorij. Bijdragen van de kinderen zijn  bestemd voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 

 


