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Zondag 14 juni 2020 
Eerste zondag na Trinitatis 

 
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en de 
facebooksite van Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 
En op een later tijdstip via het YouTubekanaal. 

 

 

 

 
 
 
Orgelspel 
 
Groet 
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 wiens trouw eeuwig duurt 
allen en die het werk van zijn hand niet loslaat. 
 
Openingslied: ‘Overal zijt Gij’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld Liedboek, 165) 
 
1. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven 
sprekend nabij de stilte verwacht U 
mensen bestaan U zien en beleven U. 
 
2. Mensen van vlees van licht en gesteente 
hard en van bloed een vloed niet te stelpen 
mensen uw volk uw stad hier op aarde. 
 
3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open maak ons uw aarde 
uw nieuwe hemel vrede op aarde. 
 
Evangelielezing: Matteüs 9,35 – 10,15 
 
Lied: ‘O waar wil je heengaan?’ (t. John Bell/Graham 
Maule, m. Amerikaanse volksmelodie, vert. René van 
Loenen; Iona 21) 
 
1. O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 
geen eten, geen drinken 
hoe kun je bestaan? 
 
2. O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor? 
Je twist met de machten. Je eet met verachten. 

Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door. 
 
3. O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde, 
geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk, geen lied. 
 
4. O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En wat is je missie waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ik ga waar Ik gaan kan’: vers 5 van ‘O waar wil je 
heengaan?’ 
 
5. Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 
 
Gebeden en ‘Onze Vader’; de gebeden worden telkens 
besloten met ‘Behoed mij, o God’  
(16b; t. naar psalm 16,1-11, m. Taizé)  
 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U, 
U wijst mij de weg ten leven. 
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 
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. 

 
Zegen 
 
Slotlied: ‘In Christus is noch west noch oost’: lied 969  
(t. John Oxemham, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 
Alexander Robert Reinagle) 
 
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
De wereld door zijn woord. 
 
 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
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2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
Muziek 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Jan Beitler 
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 ambtsdrager: Sienke Wolters 

Zangers: Rianne de Vries, Sienke Wolters en Coralien Toom 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 

 
Collectebestemmingen  
De eerste collecte is voor het  Noodfonds Eigen Diaconie 
en de tweede voor  Vorming & Toerusting.  Bijdragen van 
de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collecten vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


