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Zondag 21 juni 2020 
Eerste zondag van de zomer 

 
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: ‘Wij zoeken stil uw aangezicht’ (t. Jan 
Bosman, m. Frederick C. Maker (1887); Zingenderwijs 173)  
 

1. Wij zoeken stil uw aangezicht, 
uw stem verwachten wij. 
Ons hart is op uw woord gericht, 
waarmee uw Geest ons pad verlicht 
en onze nacht verdrijft. 

 
2. Ons bidden is een zoekend kind 
dat naar de toekomst vraagt. 
Uw Geest waait krachtig als de wind, 
waardoor uw woord ons leven vindt 
en ons naar morgen draagt. 
 
3. Raak met die goede Geest ons aan 
en neem ons bij de hand. 
Laat onze ogen opengaan 
voor woorden die geschreven staan: 
uw voetspoor in het zand. 

 
Evangelielezing: Matteüs 10,16-33 
 
Lied: ‘Belijdt mij voor de mensen’ (t. Henk Jongerius, m. 
Frits Mehrtens; Voor Onderweg 2) A: vrouwen, B: mannen 
 
A 1. Belijdt mij voor de mensen 
 en zegt tot wie u hoort: 
 wat wij ons ook maar wensen 
 God heeft het hoogste woord. 
 
B 2. Belijdt mij in uw woorden 
 en alles wat gij doet: 
 ik zeg u van tevoren 
 wat of gij zeggen moet. 
 
A+B 3. Weest niet bevreesd voor mensen 
 maar luistert naar mijn Zoon: 
 ook als zij u verwensen 

 mijn vrede is uw loon. 
 
A 4. Weest niet bevreesd voor waarheid, 
 ik ken uw hartsgeheim 
 maar spreekt in alle klaarheid 
 zo zal er toekomst zijn. 
 
B 5. Belijdt voor alle mensen 
 dat ik uw Vader ben 
 die uw verborgen wensen, 
 uw hart en nieren ken. 
 
A+B 6. Belijdt voor alle mensen 
 gij wordt door God bemind 
 wat zoudt gij u nog wensen: 
 mijn Geest waait als de wind. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
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: ‘Leven is van zeven dagen’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien, 25) 
 

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. 
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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. 

 
Muziek 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Pianist: Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Adri Zijlstra  
Zanger: Jac en Ankie van Hoeijen en Henk Boswijk 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
 
Collectebestemmingen  
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en de tweede voor Onderhoud van het 
gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
hulp aan vluchtelingen.  
 
Meer informatie over de collecten vindt u in de 
nieuwsbrief. 


