
 
Zondag 6 september 2020 

 twaalfde van de zomer 

 
Muziek: J.C. Kellner, Praeludium in C 
 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 voor jou’  
(t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650) 
 

1.    Ik zal er zijn voor jou 
Zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
Met vrede en met recht. 

  
allen gaan zitten 

 
Aansteken van de kaars van de basiscatechese (Nienke) 
 
Smeekgebed (door Thies); elke gebedsstrofe wordt 
besloten met:    (367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, kyrië, kyrië-e-leison 
 

de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 18,15-20 (door Linde) 
15Jezus zei: ‘Stel dat een andere gelovige iets verkeerds 
doet. Zeg hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft 
zonder dat er anderen bij zijn. Als hij naar je luistert, 
dan heb je hem bij God teruggebracht. 
 
16Maar als hij niet naar je wil luisteren, moet je naar 

hem toe gaan, samen met één of twee anderen. Want 
er zijn minstens twee mensen nodig voor een geldige 
verklaring. 17Als hij dan nog niet luistert, vertel het dan 
aan de hele groep gelovigen. Als hij ook niet naar de 
groep luistert, dan hoort hij er niet meer bij. Dan moet 
je hem behandelen als een ongelovige of een tollenaar. 
18Luister goed naar mijn woorden: De besluiten die 
jullie op aarde nemen, zullen ook geldig zijn in de 
hemel. 
 
19En luister ook goed naar deze woorden: Stel dat twee 
van jullie samen bidden om iets hier op aarde. Dan zal 
mijn hemelse Vader zorgen dat het gebeurt, wat het 
ook is. 20Want overal waar twee of meer gelovigen bij 
elkaar zijn, daar ben ik ook.’ 
 
Acclamatie: vers 4 van ‘Ik zal er zijn voor jou’: 
 
4. Ik zal er zijn voor jou 
ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen. 
 
Overweging  (met Gerwin, Emma en Jan Jelle) 
 
Muziek: G.A. Sorge, trio in G 
 
Lied: ‘De rugzak vol…’ – basiscatecheselied 
(‘Basiscatechese’ deel 6; t. Gerard van Midden, m. 
Gerard van Amstel) 
 
Refrein 
De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken. 
Een nieuws begin en de basis is goed. 
We reizen verder langs allerlei plekken 
In het geloof dat je liefde ontmoet. 
 

1. We trekken sporen en volgen ook wegen. 
We rusten uit of we hollen juist door. 
We komen bergen en dalen soms tegen 
en zitten soms op een doodlopend spoor. 

 
Refrein 
 

2. We lopen verder, alleen of in groepen. 
We dwalen af of we blijven hier staan. 
We zijn soms doof of we laten ons roepen. 
We kiezen zelf welke weg we nu gaan. 
 

Refrein 
 

3. We zijn gevoed met de oude verhalen, 
die hebben nu en ook morgen nog zin. 
Die geven richting en hoop, ze bepalen 
Ons bij ons doel en bij elk nieuw begin.  
 

Refrein 
 



   gebeden en gaven 
 
Uitreiken van het getuigschrift aan de kinderen door de 
voorzitter van de kerkenraad 
 
Voorbeden (met Sarah), 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. 

  
 
 

Slotlied: ‘Een land om van te dromen’  staande 
(t. Mar van der Velden, m. Joods-Poolse melodie; 
Geroepen om te zingen 112) 
 

1. Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken 
en de mens tot weinig goeds in staat.” 
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen, 
Alles gaat nu eenmaal als het gaat. 
 

Allen refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
‘Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!’ 
 
Vrouwen/meisjes 
2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 
Allen Refrein 
 
Mannen/jongens 
3. Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt.’ 
Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’ 
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt verknoeit zijn tijd.’ 

Allen Refrein 
 
Allen 
4. Zeg nooit dat het Godvergeten lijden 
toch het noodlot is van dit bestaan. 
Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet’re tijden.’ 
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’ 
Allen Refrein 
 
Zegen 
allen (431b) 
 
Amen 
 
Muziek: bewerking van ‘Over the Rainbow’ 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: Gerwin Duine 
Coördinator: Lieske Duim 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Koster: Aalt van de Pol 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen , Feije Duim en Dicky 
van der Veer 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Lien Vogel en Ina van Heiningen 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor het  Pastoraat. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.  
 
Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de 
collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig 
zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de 
twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
Agenda 
do. 10 september, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
za. 12 september, 10.00 – 16.00 uur: Bezinningsdag 
Kerkenraad, de Hooischuur, Rustpunt Melissen, de 
Glind 


