
 
Zondag 2 augustus 2020 

 zevende 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: ‘Rond het licht dat leven doet’:  
lied 287: 1, 2 en 5 (t. André Troost, m. Mühlhausen 
1662/Halle 1704)  
 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden,- 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden ja en amen –  
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Kaars en opdracht voor de kinderen 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Nehemia 9: 15-20 
 
Lied: Loof de Heer, want Hij is goed: lied 136, 1, 8 en 12 
(t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, m. Geneve 
1562) 
 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
8. Israël geleidde Hij 
veilig door de woestenij. 
Hij wijst ons het rechte spoor 
trouw is Hij de eeuwen door. 
 
12. Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
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. 
 
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 

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 
 



want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Zegen       staande 
 
Slotlied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’: lied 791, 1-4  
(t. Sytze de Vries, m. John Stainer) 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
Laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
Ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven,- 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Muziek 

 
 
Voorganger: Lieske Duim 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Coördinator: Joke van der Klok 
Koster: Harry van der Klok 
Zangers: Lies Traa, Jeannette van Driel, Harmen Lanser 
en Harry Hubbers 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Ed van Campen en Anna Brasser 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor onderhoud van het gebouw.  Bijdragen 
van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
vluchtelingen. 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 


