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Zondag 5 juli 2020 
Derde zondag van de zomer 

 
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. 
 
Drempelgezang: ‘Gedenk ons hier bijeen’ – tweemaal 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 261) 
 
Gedenk ons hier bijeen onder de hoede van uw woord. 
Gedenk die bij ons horen in lief en leed. 
Zegen ons dat wij elkaar behoeden. 
 
Kees Posthumus: ‘Dwars door de Bijbel’ 
 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Ga met ons mee’ (t. Henk Jongerius, m. Chris van 
Bruggen; Zangen van zoeken en zien, 32)  
 
1. Ga met ons mee op onze wegen 
Wees met uw volk in de woestijn. 
Schuil in een wolk, wees half verzwegen. 
Toon dat Gij onze kracht wilt zijn. 
 
2. Schenk ons een woord als wij U roepen. 
Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 

4. Schenk ons het brood om van te leven. 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
 
Muziek 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’: Kees Posthumus 
Organisatie: Lieske Duim 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: Jan Hofman 
Coördinator: Henry Westein 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Jan en Ans Baas en Henk Boswijk 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Ans Baas en Netty Buitink 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het Noodfonds Eigen Diaconie 
en de tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collecten vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 

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 
 


