
 
Zondag 9 augustus 2020 

 achtste 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: orgelkoraal ‘Vater unser im Himmelreich’ 
                – Georg Böhm  (1661-1733)                          
 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: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’:  
lied 848 (t. Henk Jongerius m. Scottish Psalter 1634 
 
1. Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 
 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan 
Als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 14, 22-33 
 
Lied: ‘Ga in het schip, zegt Gij’: lied 917, 1, 3, 4, 5 en 6 
 
1. Ga in het schip, zegt Gij, 
steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant. 
wacht daar op Mij. 
 
3. Wij zien alleen nog maar 
water en wind. 
Zegt Gij dan: wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, 
weten niet waar. 
 
4. Wandelt Gij als een schim 
over het meer? 
Werd Gij een verre glimp? 
Heer, zijt Gij onze Heer, 
Kom van de kim! 
 
5. Kom met uw scheppingswoord 
in onze ziel! 
Spreek dat de wind het hoort! 
Kom, dat het water knielt, 
bij ons aan boord! 
 
6. Ik ben het, zegt Gij dan. 
Kom maar met Mij 
Mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 
Hier is mijn hand. 
 
Overweging 
 
Muziek: Merifield – Janet Correl (* 1942) 
 
Lied: ’Nobody knows the trouble I’ve seen’: lied 915 
 
1. Sometimes I’m up, sometimes I’m down, 
oh, yes, Lord, 
Sometimes I’m almost to the ground, 
Oh yes Lord. 
 
 

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 
 



Refrein: 
Nobody knows the trouble I’ve seen, 
nobody knows but Jesus, 
nobody knows the trouble I’ve seen, 
glory, Hallelujah. 
 
2. Although you see me going ‘long so, 
oh, yes, Lord, 
I have my troubles here below, 
oh, yes, Lord. 
 
refrein 

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

Zegen       staande 
 
Slotlied: ’Jezus roept hier mensen samen’:  
lied 975, 1, 2 en 3   
 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent. 
prijs de Geest, die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen –  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
Muziek: Preludium en Fuga in F – Johann Seb. Bach 

 
Voorganger: ds. René Rosmolen 
Organist:  Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Coördinator: Lieske Duim 
Koster: Jan Beitler 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen en Henk Boswijk 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie  en de 
tweede voor de Eredienst. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 


