
 
Zondag 26 juli 2020 

 zesde 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: ‘Ik zal er zijn’ van Sela: 
 

IK ZAL ER ZIJN 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 13: 44 – 52 
 
Lied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’:  
lied 275 : 1, 2 en 3 
 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden, 
niet hoog en breed bij ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3. Gij zijt onzichtbaar in onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Overweging 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden 
... gebedsstilte ... 
 
Lied:  ‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis: 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Hier is de plek waar ik woon 

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 
 



Een stoel op het water 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? 
Hier ben ik 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ik zou een woord willen spreken. Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben. Dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben als niemand anders 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander 
Ben ik door jou, zonder schaamte 
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
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: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’:  
lied 275: 4 en 5 
 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in u volkomen zijn. 
 
Muziek 

 
Voorganger: drs. Johan Blok, Wageningen 
Organist: Erik van Veelen 
Pianist: Lodewijk de Vries 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Coördinator: Henry Westein 
Koster: Wim Heining 
Zangers: John Breugem, Rianne de Vries, Jantine Alfrink, 
Coralien Toom 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Alice Bernhard en Yvonne de Gier 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk.  Bijdragen 
van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
vluchtelingen.  
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


