
 
Zondag 19 juli 2020 

 vijfde 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. 
 
 
 
 
 

 
Muziek 
 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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’:  
lied 92: 1, 4, 7 en 8 
 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst 
zijn naam is eerbiedwaardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
  
4. Hoe diep zijn uw gedachten!  
Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad;  
hoe lang zult Gij nog wachten? 
Zie toch, aan alle zijden, 
plant zich het onrecht voort, 
het bloeit haast ongestoord, 
niemand komt tussenbeide. 
 
7. Zoals de cederbomen  
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron, 
de nederige vromen. 

Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 
8. Zij zullen vruchten dragen 
voor ’s Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
Zijn recht is hoog verheven.  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 13 : 24-30 
 
Lied: ‘Gij hebt met uw brede gebaren’: 
lied 765: 1, 3 en 5 
 
1. Gij hebt met uw brede gebaren  
de mensheid gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 
 
3. En wie zal het zaad onderscheiden,  
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 
 
5. Wij groeien de aarde te boven,  
wij rijpen in weer en wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
De mensen tezamen bindt. 
 
Overweging 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘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. 
 

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 
 



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       staande 
 
Slotlied: ‘God, schenk ons de kracht’: lied 418: 1, 2 en 3 
 
1. God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
Dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
Muziek 

 
Voorganger: Rik Willemsen 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: Wiegert van den Hoorn 
Coördinator: Henry Westein 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen en Harmen Lanser 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Lies Lekkerkerker en Betsy van Velsen 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het Noodfonds Eigen 
Diaconie en  de tweede voor Muziek en Liturgie. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


