
 
Zondag 30 augustus 2020 

elfde 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: ‘Overal zijt Gij’ 
(t. Huub Oosterhuis, naar Jesaja 65,17, m. Antoine 
Oomen; Zangen van zoeken en zien 116) 
 
2. Mensen van vlees van licht en gesteente 
hard en van bloed een vloed niet te stelpen 
 
1. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven 
sprekend nabij de stilte verwacht U 
mensen bestaan U zien en beleven U. 
 
2. Mensen van vlees van licht en gesteente 
hard en van bloed een vloed niet te stelpen 
mensen uw volk uw stad hier op aarde. 
 
3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open maak ons uw aarde 
uw nieuwe hemel vrede op aarde. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-leison 
 

 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Schriftlezing: Matteüs 17,14-20 
 
Lied: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’: lied 323  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 
 
1. Hoor. Maar ik kan niet horen. 
Mijn oren dichtgestopt. 
Mijn adem opgekropt. 
Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet ik. Niet waar. 
 
2. Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 
 
3. Hoor, roept Gij in mijn oren 
en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf, 
uw mens opnieuw geboren. 
O toekomst, laat niet af. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Rijk van Dusschoten 
27 december 1950 – 21 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 

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 
 



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. 

 
Slotlied: ‘Wil je wel geloven’: lied 923 
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg)  
Intussen komen de kinderen terug in ons midden. 
 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
Dat je had verborgen in de zwarte grond, 
En waaruit een grote boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 

allen gaan staan 
Zegen  
 
Muziek 

 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor Kerk in Actie/ZWO/Hulp aan 
vluchtelingen in Jemen  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. 


