
 
Zondag 16 augustus 2020 

 negende 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: J.S. Bach, Canzona 
 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: ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’: lied 317 
(t. Jan Wit, m. Genève 1542/Lyon 1547 – Psalm 38) 
 
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed = lied: ‘Laat ons bidden uit gemis’  
(t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 16) 
 
1. Laat ons bidden uit gemis 
tot de God die liefde is 
en Hem om ontferming smeken, 
want het lijden is zo groot  
en Hem vragen recht te spreken,  
want de wereld is in nood. 
 
3. Voor de zieke man of vrouw 
die verlangt naar onze trouw; 

voor wie eenzaam is gebleven 
of wie eenzaam is gemaakt, 
dat zij met de kus des vredes 
heden worden aangeraakt. 
 
7. Voor wie angstig en beducht 
voor zijn leven is gevlucht, 
en een vreemdeling moet wezen, 
tegen haat en nijd bestand, 
dat het heimwee zal genezen 
naar zijn lief geboorteland. 
 
10. Here, sluit uw oren niet 
voor dit kleine mensenlied. 
Gij kent al die duizendtallen 
die het zingen wordt belet. 
Heer, erbarm U over allen. 
Heer, verhoor ons smeekgebed. 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 15,21-28 
 
Lied of acclamatie: ‘Zij ziet in hem haar Heer’ (t. Sytze 
de Vries, m. gez. 294/L.G. Hayne; Jij mijn adem, 73) 
 
1. Zij ziet in Hem haar Heer, 
heeft zich tot hem gewend! 
Maar hij heeft niet terstond 
haar als zijn schaap herkend. 
 
2. Een schaap van vreemde stal, 
dat om een herder vraagt. 
Een moeder die haar kind 
naar de bevrijding draagt. 
 
3. Veeleer was zij een hond 
die grenzen overschreed. 
Haar kloppen hield niet op 
tot hij haar open deed. 
 
9. Getroffen in het spel 
van woord en wederwoord 
wordt hij door haar bekeerd 
als hij haar roepen hoort. 
 
10. Zij opent hem het oog, 
zij opent hem de grens: 
de herder die een schaap 
mag zien in ieder mens. 
Overweging 
 
Muziek: J.S. Bach, Inventione in C 
 
Lied: ‘Gij wacht op ons’: lied 328  
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
Gij wacht op ons, totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stem, 
op uw stilte 
 

gebeden en gaven 
 

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 
 



In gedachtenis: 
Rut Timmerman –  
 28 september 1935 – 28 juli 2020 
Martje Bernhard-Akkerman –  
 27 februari 1931 – 5 augustus 2020 
 
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. 

 
 allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Leven is van zeven dagen’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien, 25) 
 

1. Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
op de weg die voor ons ligt. 

 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 

 
Muziek: H. Heron, Voluntary in G 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Jan Beitler 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Coördinator: Joke van der Klok 
Koster: Jan Stomphorst 
Zangers: Harry Hubbers, Rianne de Vries, Jantine Alfrink 
en Coralien Toom 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 

Koffie: Jeannette van Driel en Eef van der Hoorn 
 
Collecten: De eerste collecte is voor het Leger des Heils 
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. 


