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Gedenkdag van 
Petrus en Paulus 

 
Zondag 28 juni 2020 

Tweede zondag van de zomer 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 
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: ‘Here Jezus, om uw woord’ (LB 314 / GvL 

612; t. Tobias Clausnizer, vert. Ad den Besten, m. 

Johann Rudolf Ahle) 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ‘t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
Hart en ziel en heel ons leven. 
 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 
 
Brieflezing: Romeinen 6,1-11 
 
Lied: Pauluslied (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 
Verzameld liedboek 487) 
 

1. Wij zullen, jood en Griek, zijn lichaam worden, 
 Zijn uitstralende kracht in deze wereld, 
 als wij de woorden doen van de Tora 
 die Jezus heeft gedaan en doorgegeven. 
 Zijn geest is het die ons tezamen voegt, 
 en liefde die ons maakt tot zijn gemeente. 

 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wakend uitzien’ (t. Kris Gelaude, m. Arnout Malfliet; 
‘Wie anders zou de hemel dragen’, 15) 
 
1. Als wij mensen zijn voor het licht geboren, 
Laten wij dan door de nacht gaan. 
Wakend uitzien naar een glimp van dageraad. 
 
2. Als wij mensen zijn die om vrede vragen, 
laten wij zelf woorden spreken van genade, 
toegenegen naar elkaar. 
 
3. Als wij mensen zijn die Gods heil verwachten, 
laten wij dan muren slopen. 
En ontbinden wat uit onrecht is ontstaan. 
 
4. Als wij mensen zijn die zijn Naam bezingen, 
laten wij om kleinen geven. 
En de vreemde onderbrengen in ons hart. 
 
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. 
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Zegen 
 
Slotlied: ‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet’  
(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
 
Dat je de weg mag gaan die je goeddoet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt,  
Dat je gaat in het licht 
En de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
En gaat in vrede. 
(2x) 
 
Muziek 
 
 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en Linda de Wals  
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
Zangers: Dicky van der Veer, Lies Traa en Harry Hubbers 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
 
Collecten  
Op zondag 28 juni (Feest van Petrus en Paulus) zou de 
collectebestemming in het Pauluscentrum zijn voor de 
“pastorale activiteiten” aldaar. 
Het rekenignummer vindt u in de Nieuwsbrief. 
 


